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CONCEITO 

O século XIX iniciou-se com as lutas pela independência das colónias americanas face às monarquias coloniais europeias. As ideias de 
nação e de povo que as constitui, bem como a ideia de opinião pública que lhes confere uma identidade conjunta, davam uma nova 
consistência à literatura de todos os publicistas liberais dos inícios de oitocentos, resultante num vínculo reforçado entre pensamento e 
acção. Constituía este a base de uma nova forma de encarar a política, como saber e como método de compreensão do mundo.  

Em Setembro de 1822, dois acontecimentos marcaram Portugal e os seus espaços coloniais, decorrentes da revolução iniciada a 24 de 
Agosto de 1820 no Porto, de cariz liberal e impulso nacionalista. No dia 7 de setembro, em São Paulo, o Príncipe Regente D. Pedro 
proclamava “independência ou morte” nas margens do Ipiranga. No dia 23 em Lisboa, enquanto os deputados americanos debandavam, 
desautorizando o que nesse dia se consagrava, as Cortes Constituintes aprovavam a primeira constituição que D. João VI seria 
constrangido a jurar. Em 1807, num passo inédito na história da Europa, a saída da Corte para o Brasil, e com ela da sede da monarquia, 
tinha lançado o debate sobre as relações hierárquicas coloniais por via da desestabilização dos conceitos de metrópole e de colónia, 
contribuindo significativamente para os acontecimentos vintistas. Contudo, o forçado regresso do Rei à Europa em 1821 reporia essas 
relações, com o custo de Portugal perder o seu mais importante espaço colonial. 

Na pressa de fazer aprovar uma constituição, os deputados metropolitanos não aguardaram pela chegada dos representantes 
“ultramarinos”, uma decisão particularmente penalizadora para os territórios mais longínquos e que evidenciava bem o lugar que 
reservavam aos seus eleitores na constituição da vontade nacional. Apesar disso, a simples decisão de também esses espaços elegerem 
deputados constituintes apontava uma concepção pluricontinental do reino e da nação, incluindo-os nas dinâmicas abertas pelo novo 
regime. Uma visão que o texto constitucional confirmaria, apesar de excluir ou criar um limbo relativamente à capacidade de largas 
faixas das suas populações participarem das e nas decisões políticas, devido em parte à realidade esclavagista, em parte a uma visão 
hierarquizada/capacitária e classista/censitária típica da sociedade liberal.   

No contexto mundial em que aconteceu, a independência do Brasil contribuiu para a teorização e debate da ideia colonial, de império 
e imperialismo, bem como do pensamento anticolonial, tanto por apontar para uma dimensão contratualista da relação colonial, quanto 
pela ideia, não concretizada, de outras colónias se juntarem ao movimento separatista e se constituírem em federação. As lições seriam 
digeridas, pois se doravante quaisquer revoltas seriam violentamente reprimidas, o constitucionalismo inaugurado no vintismo 
evidenciava marcas dos debates sobre a concepção liberal do território nacional e de nação. A difícil tarefa de articular liberalismo e 
colonialismo, com expressão concreta nos princípios de administração e na garantia dos direitos individuais e colectivos, seria 
renovadamente afirmada, interpretada e questionada.  

Entre as condições para a instauração de um regime liberal, ocupa lugar central a formação de uma opinião pública, mormente de uma 
imprensa periódica dedicada a publicitar, escrutinar e influenciar as decisões do poder. Tendo sido sucessivamente proibida até 1820 a 
existência de periódicos fora da sede do império, a imprensa periódica colonial em língua portuguesa nasceu com a revolução, e a pós-
colonial com a declaração de independência do Brasil. Para lá do Brasil, na periferia oriental do império, em Goa a 22 de Dezembro de 
1821 e em Macau a 12 de Setembro de 1822, nasciam os primeiros periódicos locais, por iniciativa dos respectivos governos provisórios 
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revolucionários. Os ritmos a que a imprensa, oficial e privada, se espalhou pelo império testemunham a diversidade das situações locais, 
incluindo relações diversas com a cultura escrita e diversas formas de governação colonial. Apesar dessas assimetrias, há evidências de 
que desde o vintismo, e ainda antes, a imprensa portuguesa e estrangeira chegava a esses espaços com impacto local, do mesmo modo 
que os acontecimentos e posicionamentos dos actores locais acabavam por encontrar espaço onde a imprensa existia. O panorama que 
começa a desenhar-se coloca sobre a mesa a necessidade de pensar os conceitos de opinião e esfera públicas – local, imperial e nacional. 

Comemorando estes centenários, com este evento, o GIEIPC-IP pretende estabelecer uma ponte de compreensão entre esse debate liberal 
na imprensa, existente na época em que aconteceu, nas suas diversas ramificações a nível do império, e a representação do mesmo na 
atualidade.   
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Promotores 
 

GIEIPC-IP - Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português 
 Criado em 2016, o GIEIPC-IP é uma rede internacional informal em crescimento de investigadores, agentes culturais, projectos de 
investigação, centros de investigação, centros de documentação, bibliotecas e arquivos, que conta presentemente com mais de 100 
aderentes aos princípios e objectivos que o inspiram. 

O GIEIPC-IP considera a realidade colonial e a ligação imperial como estruturantes da constituição de uma comunidade de olhares 
locais, comparativos e transversais sobre o passado dos espaços compreendidos pela realidade política do Império Português. O Grupo 
visa afirmar uma área de estudos e promover projectos comuns em torno da ideia de Imprensa Periódica Colonial, tendo por baliza os 
actores que se moviam no espaço do Império Colonial Português ou que, oriundos das suas geografias, se moveram em outros espaços. 
Entendendo as correntes de pensamento sobre a realidade colonial e os múltiplos aspectos dessa realidade como elementos estruturantes 
da contemporaneidade,  defende ser o estudo da imprensa periódica colonial uma área fundamental para o conhecimento e reflexão 
sobre a História Contemporânea de Portugal e dos espaços do Império português, hoje Estados Independentes ou integrando Estados 
Independentes.  

O Grupo centra os seus estudos no papel da imprensa periódica colonial, no desenvolvimento e entrecruzamento dos conceitos e das 
realidades políticas e culturais na época contemporânea. Promove uma construção democrática das memórias colectivas e individuais, 
fazendo dialogar linhas de pensamento e experiências conflituantes. Nesse âmbito tem trabalhado para promover a colaboração 
académica e a articulação entre políticas de investigação e políticas colaborativas de preservação e acesso aberto às fontes, assim como 
relações com outros agentes culturais relevantes para esta área de estudos.   

Site: https://giepcip.wordpress.com/ (em actualização).  

 

 

Projecto Orion – Orientalismo Português 
Projecto do Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa.  

Objectivos: Tópicos de pesquisa – Orientalismo com estética europeia; Orientalismo e império; Estudos Interartísticos: representações do 
Extremo Oriente; Escrevendo Macau; Literatura goesa em português; O Ociedente e o Oriente na imprensa colonial. 

https://giepcip.wordpress.com/
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Equipa: P.I: Catarina Nunes de Almeida; Ana Paula Laborinho; Duarte Drumond Braga; Everton V. Machado; Fernanda Gil Costa; 
Marta Pacheco Pinto 

Colaboradores: Ana Paula Avelar (Universidade Aberta); André Saraiva Santos (Universidade de Aveiro): Daniela Spina (Università 
Degli Studi di Verona) ; Dora Gago (University of Macau); Filipa Lowndes Vicente (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa); Gonçalo Cordeiro (Université Paris Nanterre); Jiayi Yuan (University of Nankai); Matteo Rei (Università Degli Studi di 
Torino); Michela Graziani (Università Degli Studi di Firenze) ; Mônica Simas (Universidade de São Paulo); Nazir Ahmed Can 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro); Paulo Franchetti (Universidade Estadual de Campinas); Rogério Miguel Puga (Universidade 
Nova de Lisboa); Sandra Ataíde Lobo (Universidade Nova de Lisboa) 

Parcerias recentes: Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP); Dicionário dos 
Orientalistas de Língua Portuguesa [Dictionary of Portuguese-language Orientalists] - 
https://orientalistasdelinguaportuguesa.wordpress.com/.   

Publicações recentes (livros): Almeida, Catarina Nunes de (ed.). Clepsydra 1920-2020. Estudos e revisões. Lisboa: Documenta, 2020. 
[http://cec.letras.ulisboa.pt/en/other-books/clepsydra-1920-2020-estudos-e-revisoes/]; Almeida, Catarina Nunes de & Pinto, Marta 
Pacheco. O Oriente em Tradução / The Orient in Translation. Vila Nova de Famalicão: Húmus, 2017. 
[http://cec.letras.ulisboa.pt/en/uncategorized/act-32-o-oriente-em-traducao/]; Costa, Fernanda Gil. Recuperar Macau – A Sobrevida das 
Letras em Português na Cidade Chinesa de Macau. Vila Nova de Famalicão: Húmus, 2019. [http://cec.letras.ulisboa.pt/en/other-
books/recuperar-macau-a-sobrevida-das-letras-em-portugues-na-cidade-chinesa-de-macau/]; Laborinho, Ana Paula et al. (eds). Macau: 
Novas Leituras. Lisboa: Tinta-da-China, 2020. [http://cec.letras.ulisboa.pt/en/other-books/macau-novas-leituras/]; Machado, Everton V. 
Tomás Ribeiro. Jornadas – Edição e Estudo. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal / Centro de Estudos Comparatistas, 2018. 
[http://cec.letras.ulisboa.pt/en/other-books/tomas-ribeiro-jornadas-edicao-e-estudo/] 

Eventos recentes: Portugal y Oriente · Jornada Internacional, Universidad de Salamanca, Palacio de Anaya, 16 Dezembro 2019; Jornada 
Literária: literaturas de Macau, pós-1999 – Fundação Oriente, Museu, 5 Novembro 2019; Colóquio Internacional Imagens da Ásia no 
Cinema Português, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 16-17 Março 2017. 

Site: http://cec.letras.ulisboa.pt/en/research-groups/locus/orion-portuguese-orientalism/  

 

  

https://orientalistasdelinguaportuguesa.wordpress.com/
http://cec.letras.ulisboa.pt/en/research-groups/locus/orion-portuguese-orientalism/
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Organizadores 
 

CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa e Universidade 
dos Açores.  

O nosso mundo atráves da lente das Humanidades.  

 

Localização: Colégio Almada Negreiros (CAN),Universidade NOVA de Lisboa — Campus de Campolide, 3.º piso – Sala 330, Lisboa, 
Portugal. Contactos: Telef.   .   (00351) 217908300 - Extensão: 40318; cham@fcsh.unl.pt. Site e páginas web: https://cham.fcsh.unl.pt/. 
https://pt-pt.facebook.com/cham.fcsh.nova.uac/.  https://twitter.com/centrocham.  

 

 

CEComp – Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. 

Comparatismo dentro das Humanidades em diálogo com as Ciências Sociais.  

 

Localização: Faculdade de Letras, Alameda da Universidade, Lisboa, Portugal. Contactos: (+351) 21 792 00 85; cec@letras.ulisboa.pt. Site 
e páginas web: http://cec.letras.ulisboa.pt/en/. https://pt-br.facebook.com/cecomparatistas/.  https://twitter.com/cecomparatistas.  

 
  

mailto:cham@fcsh.unl.pt
https://cham.fcsh.unl.pt/
https://pt-pt.facebook.com/cham.fcsh.nova.uac/
https://twitter.com/centrocham
mailto:cec@letras.ulisboa.pt
http://cec.letras.ulisboa.pt/en/
https://pt-br.facebook.com/cecomparatistas/
https://twitter.com/cecomparatistas
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Parceiros 
 

Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) 
Reconhecido como um dos melhores arquivos de África, a Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) é uma instituição arquivística de 
âmbito nacional criada em 1934, vocacionada à recolha, tratamento, preservação e acesso público de documentos de valor informativo 
e probatório, produzidos e/ou recebidos pelas instituições públicas e privadas. É, igualmente, um orgão de acessoria e gestão de 
documentos na fase permanente, a nível nacional de acordo com o artigo 12 do decreto  84/2018 de 26 de Dezembro, que actualiza o 
Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE). Desde 1976 encontra-se integrado na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
Maputo. Entre os seus fundos, conta-se um importante acervo impresso e microfilmado de imprensa periódica, sobretudo moçambicana.  

Localização: 2HMC+WHF, Maputo, Moçambique. Contactos: (+258) 21323428; ahm.atendimento@uem.mz. Site e páginas web: 
http://www.ahm.uem.mz/atom-ahm/index.php/?sf_culture=pt . https://pt-pt.facebook.com/ArquivoMoz/.   

 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 
Criado em 1988, pelo decreto nº. 123/88, de 31 de dezembro, o Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV), tem como principal objetivo 
recolher, conservar, organizar e divulgar os documentos histórico-culturais emanados das instituições da Administração Central e 
Local, bem como toda a demais documentação histórico-cultural de interesse nacional. 

Para além da vasta documentação arquivística que dá corpo aos principais fundos documentais, a maior parte dos quais devidamente 
tratados e acessíveis, por via de instrumentos de pesquisa, do acervo do ANCV consta o fundo da imprensa periódica, do qual fazem 
parte os boletins oficiais publicados desde 1842, periódicos e boletins diversos do período colonial, assim como os jornais publicados no 
arquipélago, antes e após a Independência Nacional.  

Este acervo, sob guarda do Museu de Documentos Especiais, constitui uma fonte de pesquisa importante, e objeto de projetos da mais 
diversa ordem, dos quais, e a título de exemplo, a recente exposição sobre o boletim oficial de Cabo Verde, com a qual o ANCV e a 
Imprensa Nacional comemoram os 180 anos da imprensa oficial, a ser inaugurada no dia 24 de agosto, data em que foi publicado o 
primeiro boletim oficial do então Governo Geral de Cabo Verde, o primeiro da África Portuguesa. 

Localização: Av. Combatentes Liberdade da Patria, Praia, Cabo Verde. Contactos: (+238) 261 21 25; ahn.pr@hotmail.com. Páginas web:   
https://pt-pt.facebook.com/arquivocv.  

 

mailto:ahm.atendimento@uem.mz
http://www.ahm.uem.mz/atom-ahm/index.php/?sf_culture=pt
https://pt-pt.facebook.com/ArquivoMoz/
mailto:ahn.pr@hotmail.com
https://pt-pt.facebook.com/arquivocv
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Biblioteca Nacional de Angola (BN) 
A Biblioteca Nacional de Angola, foi criada em Dezembro de 1969 como um órgão dos Serviços de Educação, com a proclamação da 
independência passou a ser tutelado pela área da cultura do Governo de Angola. É uma instituição que tem como objectivo preservar e 
promover o crescimento do acervo bibliográfico nacional, assegurar o depósito legal das publicações e realizar acções de promoção da 
leitura pública. 

Sendo uma instituição de depósito legal obrigatório, possui um vasto e rico acervo bibliográfico herdado desde o período colonial e 
enrriquecido nos últmos 47 anos. No que se refere ao acervo sobre a imprensa, possui documentos datados desde a segunda metade do 
século XIX, tais como: colecções do Boletim Oficial de Angola, exemplares do Diário do Governo, Boletim de Moçambique, bem como os 
principais diários publicados em Angola até 1975, nomeadamente A Província de Angola e o Diário de Luanda e a revista Notícia. Na 
sua hemeroteca constam também as publicações periódicas do Banco de Angola, de empresas, de associações comerciais e profissionais, 
entre outras. 

É a instituição a nível nacional com maior acervo em termos de publicações periódicas e não periódicas publicadas em Angola depois 
de 1975, que está disponível para estudantes, investigadores e o público em geral. 

Localização: Largo António Jacinto, Luanda, Angola. Contactos: (+244) 925 693 954; bibliotecana.2014@gmail.com. Páginas web: 
https://pt-br.facebook.com/bibliotecanacionalangola/.  

 

 

Biblioteca Nacional de Moçambique (BNM, IP) 
A Biblioteca Nacional de Moçambique,IP, abreviadamente designada por BNM,IP é uma instituição pública cultural, de investigação, 
conservação e preservação do património documental nacional, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa. É Sede 
do Depósito Legal e Sede das Bibliotecas Públicas. 

É sua principal competência a aquisição, tratamento, investigação, conservação, preservação e divulgação do património documental 
produzido em Moçambique, referente a Moçambique ou com interesse para a cultura e investigação do país.  

Localização: Avenida 25 Setembro, 1348, Maputo, Moçambique. Contactos: (+258) 21 311 905/6; bcanacional@yahoo.com.br. Site e páginas 
web: www.bnm.gov.mz (site em reconstrução, em breve acessível). https://pt-br.facebook.com/people/Biblioteca-Nacional-De-
Mo%C3%A7ambique/100064977722941/. 

 

mailto:bibliotecana.2014@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/bibliotecanacionalangola/
mailto:bcanacional@yahoo.com.br
http://www.bnm.gov.mz/
https://pt-br.facebook.com/people/Biblioteca-Nacional-De-Mo%C3%A7ambique/100064977722941/
https://pt-br.facebook.com/people/Biblioteca-Nacional-De-Mo%C3%A7ambique/100064977722941/
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Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) 
Com origem na Real Biblioteca Pública da Corte criada em 1796, após a vitória liberal, em 1834, passou a nacional, com a designação de 
Biblioteca Nacional de Lisboa. Já no século 20, foi renomeada Biblioteca Nacional de Portugal. Com um património documental 
riquíssimo, as linhas mestras que orientam a sua gestão patrimonial assentam na conservação, acesso e internacionalização, a par da 
colaboração com o mundo da investigação. O seu vastíssimo acervo inclui cerca de cinquenta mil periódicos, entre eles muitos títulos de 
imprensa colonial.  

Localização: Campo Grande, 63, Lisboa, Portugal. Contactos: (+351) 21 798 2000; bn@bnportugal.gov.pt. Site e páginas web: 
http://www.bnportugal.gov.pt/. https://bndigital.bnportugal.gov.pt/. https://pt-pt.facebook.com/biblioteca.nacional.portugal/.  

 

 

Centro de Documentação 25 de Abril (CD25A) 
O Centro de Documentação 25 de Abril foi criado em Dezembro de 1984 na Universidade de Coimbra e é uma das suas Unidades de 
Extensão Cultural e de Apoio à Formação. Possui como missão recuperar, organizar e pôr à disposição da investigação histórica e do 
público em geral um valioso e amplo acervo documental sobre a atividade da oposição ao Estado Novo, o movimento estudantil, a 
preparação e sequência do 25 de Abril de 1974, o exílio político e a Guerra Colonial, bem como sobre outros temas que remontam aos 
meados do século vinte português e chegam à atualidade. Tem acolhido diversos arquivos pessoais e institucionais de grande valia para 
a história portuguesa e dos países e espaços que integraram o antigo império. Nesse âmbito tem contruido um importante acervo de 
imprensa colonial, incluindo a ligada aos movimentos anticoloniais.  

Localização: R. Sofia 138, Coimbra, Portugal. Contactos: (+351) 239 483 036; ucd25a@ci.uc.pt. Site e páginas web: 
http://www.cd25a.uc.pt/index.php. https://pt-pt.facebook.com/cd25a/.  

 

 

Fundação Mário Soares e Maria Barroso 
A Fundação Mário Soares e Maria Barroso é uma instituição de direito privado e utilidade pública sem fins lucrativos que tem como 
missão a promoção de uma cultura cívica e democrática inspirada na vida e nos legados de Mário Soares e de Maria Barroso e a 
preservação e divulgação da memória histórica e da herança cultural de Portugal Contemporâneo. 

A atividade da Fundação desenvolve-se no plano cultural, humanitário, social, científico e educativo, destacando-se a organização e 
disponibilização em acesso aberto do seu património cultural (Arquivo, Biblioteca, Casa Comum e Casa-Museu João Soares), a 
programação de eventos científicos e culturais, a promoção de programas de formação e de debate, a cooperação com os países da 
lusofonia e o estímulo à criação e disseminação de conhecimento de base científica. 

mailto:bn@bnportugal.gov.pt
http://www.bnportugal.gov.pt/
https://bndigital.bnportugal.gov.pt/
https://pt-pt.facebook.com/biblioteca.nacional.portugal/
mailto:ucd25a@ci.uc.pt
http://www.cd25a.uc.pt/index.php
https://pt-pt.facebook.com/cd25a/
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A Fundação protege, preserva e divulga o património e a memória da liberdade e da democracia, salientando-se o arquivo de Mário 
Soares e diversas coleções de imprensa colonial, incluindo exemplares raros de imprensa anticolonial.  

Localização: R. de São Bento 176, Lisboa, Portugal. Contactos: (+351) 21 396 4179, geral@fmsoaresbarroso.pt. Site: 
https://fmsoaresbarroso.pt; http://casacomum.org.  

 

 

Hemeroteca Municipal de Lisboa 
A Hemeroteca Municipal de Lisboa é, no contexto da Rede de Bibliotecas de Lisboa, o equipamento especializado na preservação, 
catalogação, estudo e disponibilização de publicações periódicas. Com um acervo que recua a 1715, a sua coleção (de mais de 20 000 
títulos), a partir de 1931 passou a beneficiar da atribuição de Depósito Legal, que garante da presença da quase totalidade dos jornais e 
revistas publicadas em Portugal e, até 1974, também de muitos títulos publicados nos espaços coloniais portugueses. A Hemeroteca 
desenvolve desde 2005 o projeto Hemeroteca Digital, que expande o universo de utilizadores à escala planetária e tem constituído, para 
muitos investigadores espalhados pelo mundo, um recurso incontornável para a prossecução dos seus trabalhos.  

Localização: Rua Lúcio de Azevedo, 21B, Lisboa, Portugal. Contactos: (+351) 21 817 2430; hemeroteca@cm-lisboa.pt. Site: https://blx.cm-
lisboa.pt/horarios-e-contactos/hemeroteca-municipal-de-lisboa/. http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/.  

 

Pensando Goa: Uma biblioteca peculiar de língua portuguesa 
Projeto internacional com sede na USP, dirigido por Helder Garmes, Pensando Goa foi financiado entre 2014 e 2020 pela FAPESP. O 
Grupo que reuniu continua a trabalhar mantendo a rede internacional de contatos. Tem por foco a reescrita da história da literatura 
de língua portuguesa de Goa, privilegiando, por um lado, suas relações com as demais manifestações culturais, intelectuais e artísticas 
daquela sociedade e, por outro, as relações que hoje podemos estabelecer entre essa literatura e outras (aquelas de língua portuguesa ou 
mesmo a literatura indiana de língua inglesa, entre outras), assim como entre o contexto cultural em que se forjou e outros contextos 
culturais correlatos. Tem investido significativamente na catalogação, reprodução e estudo da literatura e da produção da imprensa 
goesa de língua portuguesa, tornando-se referência incontornável nas áreas de estudos correlatas através das suas múltiplas iniciativas 
no campo do ensino, eventos académicos e produção científica.  

Site: https://goa.fflch.usp.br/.  

 

https://fmsoaresbarroso.pt/
http://casacomum.org/
mailto:hemeroteca@cm-lisboa.pt
https://blx.cm-lisboa.pt/horarios-e-contactos/hemeroteca-municipal-de-lisboa/
https://blx.cm-lisboa.pt/horarios-e-contactos/hemeroteca-municipal-de-lisboa/
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
https://goa.fflch.usp.br/
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Comissão Organizadora 

 

Adelaide Vieira Machado (CHAM-Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA 
de Lisboa) 

Daniela Spina (CEComp- Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa/Università di Verona) 

Duarte Braga (CEComp- Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa) 

Sandra Ataíde Lobo (CHAM-Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de 
Lisboa) 

 

Comissão Científica 

Alda Romão Saúte Saíde (Universidade Pedagógica de Maputo) 

Alice Santiago Faria (CHAM-Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de 
Lisboa) 

Augusto Nascimento (Centro de História, Universidade de Lisboa) 

Eduardo Antonio Estevam Santos (Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-brasileira) 

Everton V. Machado (CEComp- Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa) 

Filipa Lopes (Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa) 

Francisco Soares (PPG-Letras, Universidade Federal do Rio Grande) 

Helder Garmes (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo) 

Isabel Lustosa (CHAM-Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa) 

Isadora de Ataíde Fonseca (Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa) 
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Rochelle Pinto (Independent Researcher) 

Sushila Sawant Mendes (Government College of Arts, Science & Commerce, Goa University) 

Tânia Regina de Luca (Universidade Estadual Paulista) 

Varsha Kamat (P.E.S’s R.S.Naik College of Arts & Science, Goa University) 

  



17 

 
 

   PROGRAMA  
 21 de Setembro    22 de Setembro   

Horário Local: FL/UL. Sala B112.B 
Outras 

informações 
Horário2 Local: CAN, 2º Piso, Sala 209 

Outras 
informações 

9:00-9:30 Abertura  9:00-10:20 
Painel 5 (P5)- Modelos coloniais liberais e 

republicanos: adesão, propaganda e crítica 

Moderadora: 
Sandra Ataíde 
Lobo 

  
Painel 1 – Mobilidades, Circulações e 

Identidades Impressas 
Moderador: 

Everton Machado 
  P5.A   

9:30-10:50 P1A    
Andrea Vacha, Gungunhanomania. O 

circo mediático da prisão e exílio do rei de 
Gaza em Portugal (1895-1908) 

Presencial 

  

Sharmila Pais, Identity Narratives of 
Goans in British India in the 19th 
Century through the Lens of the 
Periodical Press 

Presencial   

Varsha Kamat, Echoes of the First 
Republic’s Liberal Revolution in the 
periodical press – A case study of select 
Marathi press in Portuguese India 

Goa, Online 

  

Luís Cabral de Oliveira, Recados da 
Índia: política, administração e 
sociedade goesa na imprensa 
conimbricense em 1864/1865  

Presencial   
Smita Ajgaonkar Nayak, Reflections of 

liberalism in the contemporary literature 
at the colonial press in Goa 

Goa, Online 

  
Duarte Braga, The (second) Ta Ssi 

Yang Kuo in the context of the 
Portuguese language press in Asia 

Presencial   
António Martins Gomes, A partilha de 

África na caricata imprensa bordaliana 
Presencial 

  
Célia Reis, O Ta-Ssi-Yang-Kuo e a 

vida política e económica de Macau 
(1863-1866) 

Portugal, Online 10:20-10:30 Pausa para café  

10:50-11:00 Pausa para café   10:30-12:00 P5.B   
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 21 de Setembro    22 de Setembro   

Horário Local: FL/UL. Sala B112.B 
Outras 

informações 
Horário2 Local: CAN, 2º Piso, Sala 209 

Outras 
informações 

11:00-12:20 P1B   10:30-
12:00, P5.B 

Frederico Benvinda, Revolução e 
progresso – o México, o Chile e a revolução 
de 1820 na imprensa republicana de 
educação cívica: o caso de Propaganda 
Democrática. 

Presencial 

  
Aida G. da Silva, As contradições e a 

errância de Maia Ferreira 
Online, Brasil   

Soraia Milene Carvalho, O El-Dourado 
português na imprensa periódica 
republicana: ecos da revolução liberal nas 
leituras sobre o Brasil e o espaço colonial 
luso na Sociedade das Nações (1919-1926) 

Online, 
Portugal 

  

Arlinda Cabral, José Brás, Maria 
Neves, O Colonial: um circuito 
informativo entre Portugal e os 
domínios ultramarinos em finais da 
Monarquia 

Presencial   
Sérgio Neto, Sob a alta protecção de D. 

Carlos. Uma análise da Revista 
Portugueza Colonial e Marítima 

Presencial 

  
José Silva Évora, A Guiné Portuguesa 

no Boletim Oficial do Governo Geral de 
Cabo Verde (1845-1879) 

Presencial 12:00-13:30 Almoço  

12:20-13:50 Almoço   13:30-15:00 
Painel 6 (P6) – O surgimento da 

imprensa periódica e do jornalismo nas 
colónias 

Moderador: 
Duarte Braga 

13:50-15:20 
(P2) 

Painel 2 - Tensões e resistências no 
jornalismo das colónias 

Moderadora: 
Filipa Lopes 

  

Agnes Iok-Fong Lam, From foreign 
intelligence to newspaper: how Chinese 
adopted the concept of news printing in 
the 19th Century 

Online, Macau 

  

Maria de Lourdes Bravo da Costa, 
Chronica Constitucional de Goa: 
Official Periodical, Platform for 
Creative Literature or Vehicle for 
Political Programme? 

Goa, Online   

Loraine Alberto e Jeanette Barbosa 
Noronha, The emergence of the 
independent press in 19th century Goa 

 
 
 
  

Online, Goa 

 21 de Setembro    22 de Setembro   
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Horário Local: FL/UL. Sala B112.B 
Outras 

informações 
Horário2 Local: CAN, 2º Piso, Sala 209 

Outras 
informações 

 13:50-15:20, 
P2 

Francisco Soares, O Jornalista 
Mamede de Sant’Anna e Palma 
(Angola) 

Presencial 
 13:30-

15:00, P6 

Tereza Sena, Ascensão social e política 
de um Natural de Macau durante o 
Liberalismo: António dos Remédios (ca. 
1770 ‒ 1841). II. Entrando no governo junto 
com a revolução 

Online, 
Portugal 

  
Eduardo Estevam Santos, O 

liberalismo e a imprensa colonial 
angolana (séc. XIX) 

Brasil, Online 15:00-15:10 Pausa para café  

  

Simão Jaime e Alexandrina Buque, 
Karel Pott e a reivindicação contra a 
discriminação racial em Moçambique: 
Análise de alguns textos publicados no 
Jornal O Brado Africano 

Presencial 15:10-16:20 
Painel 7 (P7) – Jornalismo, esfera pública 

e espaço público 

Moderadora: 
Alice Santiago 
Faria 

15:20-15:30 Pausa     
Roy Eric Xavier, Navigating ideologies: 

colonial journalism in 19th century Macau 
and Hong Kong 

Online, 
California 

15:30-17:00 
Painel 3 (P3) - O Espírito Liberal em 

Revista 
Moderadora: 

Daniela Spina 
  

Paulo Jorge Fernandes, O Colonialismo 
em língua inglesa na imprensa de 
Moçambique (1894-1912) 

Presencial 

  
Sushila Mendes, Literary debates in 

the Goan Tribune: fanning the flame of 
revolutionary Liberalism 

Presencial   
Isadora de Ataíde Fonseca, A 

configuração da esfera pública imperial: 
imprensa, elites e poder 

Presencial 

  
Helder Garmes, O Divan Litterario 

(1893-1894) e os novos horizontes das 
elites locais de Goa 

Brasil, Online 16:20-17:15 
Lançamento de livro, exposições, 

convívio 
 

  

Cielo Festino,  As Revistas Literárias 
Goesas: O Académico (1940-1943) e 
Literary Review/Revista Literária 
(1934) 

  

Brasil, Online 17:15-18:45 
Mesa redonda: Liberalismo, imprensa 

colonial, esferas públicas e circulação de 
ideias em debate 

Coordenador 
José Luís Garcia 

 21 de Setembro    22 de Setembro   
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Horário Local: FL/UL. Sala B112.B 
Outras 

informações 
Horário2 Local: CAN, 2º Piso, Sala 209 

Outras 
informações 

 15:30-17:00, 
P3 

Júlio Rodrigues Silva, O imaginário 
colonial das revistas ilustradas 
portuguesas da Belle Époque (1890-1914) 

Presencial 
 17:15-

18:45, Mesa 
Redonda 

José Luís Garcia, A importância do 
conceito de mediatização para a História 

 

17:00-17:20 Pausa para café     
Alda Saúte Saíde, Liberalismo, educação 

e imprensa em Moçambique 
 

17:20-19:00 
Painel 4 – Imprensa vintista e 

brasileira pós-colonial 

Moderadora: 
AdelaideVieira 
Machado 

  
Isabel Lustosa, O medo da recolonização 

no contexto da independência do Brasil 
 

  
Guilherme Celestino, Entre De Pradt 

e Santa Rita Durão, as justificativas de 
Silva Lisboa contra a independência 

Presencial   
João Pedro da Cunha Lourenço, Ideias 

republicanas e independentistas na 
imprensa de Angola entre 1866 e 1923 

 

  

Murillo Winter, Esta tempestad de 
papeles impresos e infamantes: o 
liberalismo na imprensa da província 
Cisplatina da Revolução do Porto até a 
independência do Brasil (1821-1824) 

Brasil, Online   

Sandra Ataíde Lobo, As ideias de 
imprensa periódica colonial e de 
circulação imperial no GIEIPC-IP. O caso 
da imprensa goesa 

 

  

Paulo de Assunção, Pela "salvação da 
Nação e do sistema constitucional": a 
imprensa periódica e o processo de 
independência do Brasil 

Brasil, Online     

  

Carla Francisco, ʺÉ deste modo que se 
quer ter artistas nacionais, protegendo 
os estrangeiros?ʺ O nacionalismo 
artístico dos alunos da Academia 
Imperial de Belas Artes na imprensa 
regencial (1831-1834) 

Presencial     
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PAINÉIS - RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 

 

Design Susana Machado Gaivoto 



22 

 

 

 

 

 

  



23 

 

 

 

Painel 1 – Mobilidades, circulações e identidades impressas  
Moderador: Everton V. Machado 

 

 

 

Créditos para os periódicos ver Tabela de Periódicos 
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Narrativas identitárias dos Goeses na Índia Britânica no século XIX, através do olhar da Imprensa Periódica  
Sharmila Pais  

(St. Xavier’s College-Mapusa, Goa) 

Comunicação em inglês. 

Esta comunicação investiga a identidade dos emigrantes goeses na Índia Britânica no século 19, durante a era liberal, através da 
avaliação da sua afiliação na “Terra Mãe” ancestral e na “Pátria” expressa na imprensa periódica colonial. É de notar que à medida 
que a Grã-Bretanha expandiu a ocupação do subcontinente indiano nos séculos 18 e 19, muitos goeses procuraram refúgio na colónia 
vizinha pelos benefícios que lhes oferecia. No século 19, a maioria dos goeses contemplava a Índia Britânica pelas perspectivas que abria 
de ascensão pelo viés económico, pela sua vibrante prosperidade, e até como lugar de escape de perigos políticos que espreitavam na 
Goa colonial durante o regime constitucional. A imprensa Goesa liberal estabelecida na Índia Britânica ajudou-os a manter-se 
conectados com as suas raízes e terra-mãe goesa. No território estrangeiro, a sua intelligentsia sentiu mais confiança para expressar os 
seus sentimentos e enfrentar o poder colonial em Goa através da sua imprensa em concani, em português, ou bilíngue. Por outro lado, a 
mesma postura nem sempre era possível na Goa colonial. Isto porque, em princípio, o Regime Constitucional em Portugal tinha aprovado 
a liberdade de imprensa mas continha-a dentro dos limites da lei, para prevenir os “abusos”. Apesar destas garantias de liberdade de 
expressão nas três constituições que vigoraram no século 19, a mesma era ameaçada de tempos a tempos, para proteger os interesses do 
Governo. A imprensa local quando fomentava sentimentos “desnecessários” contra o Governo era desaprovada.  O conceito de identidade 
e os aspectos relacionados têm recebido crescente atenção no discurso académico contemporâneo pós-colonial. Estas questões são aqui 
investigadas nos domínios da cultura, economia e política explorando o semanário bilíngue, Horas Vagas (Inglês e Português) publicado 
em Bombaim e que circulava na Índia Britânica e em Goa.  

Palavras-chave: Horas Vagas. Identidade. Terra-Mãe. Pátria. Pós-estruturalismo. 

 

Recados da Índia: política, administração e sociedade goesa na imprensa conimbricense em 1864/1865 
Luís Cabral de Oliveira  

(Instituto Politécnico de Leiria /CEDIS NOVA)  

Comunicação em português 

O jornal A Liberdade, bem como, em menor medida, o seu sucessor O Paiz, ambos publicados em Coimbra, constituem uma fonte 
interessante para o estudo das dinâmicas das elites católicas goesas de meados da década de 1860. Ao longo de vários números do 
primeiro dos referidos periódicos foi sendo publicada uma série de longos artigos, em regra com o título genérico “Notícias da Índia”. 



25 

 
Esses textos beneficiavam de grande destaque na economia do jornal, gozando mesmo, por vezes, de honras de primeira página. Tal 
relevo não se parece coadunar com o pouco interesse que, em termos muito genéricos, o Estado da Índia revestia para boa parte da elite 
política e económica do Portugal liberal-constitucional de meados de oitocentos, não obstante os esforços de promoção do espaço colonial 
ensaiados durante todo o período da Regeneração (Alexandre, 1998: 143-144 e 90-104). Por um lado, já tinha passado o entusiasmo com 
que, nas cortes, tinham sido recebidos os primeiros arautos do perismo (Oliveira, 2020; Abreu, 1874), por outro, ainda faltava algum 
tempo para a proposta (política, se bem que envolta em véus literários) apresentada por Tomás Ribeiro nas suas Jornadas (Ribeiro, 
1874). Importa, assim, tentar descortinar a razão de ser desta correspondência não assinada, fortemente politizada, na qual se versam 
assuntos da maior importância para a administração goesa da época, como por exemplo (i) representação parlamentar; (ii) questões 
entre a imprensa local; (iii) a gestão do Padroado; (iv) a exploração das Novas Conquistas; (v) críticas ao desempenho dos governadores; 
(vi) farpas lançadas aos descendentes; (vii) considerações em torno do desempenho dos desembargadores e dos funcionários públicos 
reinóis; (ix) eleições municipais. Há, pois, que procurar entre os alicerces de A Liberdade: no dinamismo da comunidade académica 
goesa católica na Coimbra de então, na sua vitalidade política (também pelas relações que facilmente mantinha com os representantes 
da Índia em S. Bento), no facto de um dos seus patronos, Raimundo Venâncio Rodrigues, se achar ligado à equipa que inspirava o jornal. 

Palavras-chave: A Liberdade. Elites católicas goesas. Representação parlamentar. Descendentes. Comunidade goesa em Coimbra (século 
XIX). 

 

 

O segundo Ta Ssi Yang Kuo no contexto da imprensa de língua portuguesa na Ásia 
Duarte Braga  

(CEComp – Universidade de Lisboa)  

Comunicação em inglês 

Goa e Macau podem ser vistos como centros dinâmicos em relação à Europa e outras colónias portuguesas, o que é de facto característico 
da imprensa dos impérios europeus neste período, uma forma particular de “co-história” entre o centro imperial e a periferia, como 
argumenta CODELL (2003). Tais enclaves coloniais seriam assim pontos focais de uma rede asiática de circulação de textos e de 
informações em português que se forma na primeira metade do século XIX, como evidenciado pela existência de seções com grande 
longevidade que poderíamos designar como noticiários autenticamente luso-asiáticos, que podem ser encontradas, por exemplo, em O 
Heraldo, um jornal Goês fundado em 1900, onde as notícias e reportagens sobre Macau e Timor são constantes.  Assim, as imprensas 
periódicas de Goa e Macau têm relações vitais entre si, bem como com o resto da imprensa colonial de língua portuguesa na Ásia – este 
vasto e desconhecido mundo que o século XIX viu nascer e crescer exponencialmente. Propomo-nos trabalhar as duas séries do jornal Ta 
Ssi Yang Kuo (TSYK), especialmente a segunda, que pode ser vista como uma revista por direito próprio, e que poderíamos definir como 
pan-luso-oriental. A primeira série é essencialmente um jornal de actualidades, pontilhado de artigos de erudição luso-asiática assinados 
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por Marques Pereira, embora este não seja o tom dominante, ao contrário do segundo, que é uma autêntica revista erudita.  De facto, 
a TSYK não só divulgou e estudou temas do Extremo Oriente de influência lusa, mas sempre se definiu como o seu repositório e memorial. 
O elogio a um Portugal que ainda queria ser (visto como) expansionista no século XIX, embora o esforço colonial fosse dirigido a África, 
tem como reverso operacional, nas páginas da TSYK, uma redução estereotipada e orientalista da China contemporânea, que os 
responsáveis pela publicação provavelmente não veriam como contraditória à matriz liberal (o culto às instituições burguesas do século 
XIX e ao iluminismo) que a revista também apresenta. 

Palavras-chave: Ta Ssi Yang Kuo. Macau. Goa. Imprensa de Macau. Imprensa de língua portuguesa na Ásia. 

 

 

O Ta-Ssi-Yang-Kuo e a vida política e económica de Macau (1863-1866) 
Célia Reis  

(História, Territórios e Comunidades – CFE NOVA FCSH) 

Comunicação em português 

O jornal Ta-Ssi-Yang-Kuo. Semanário Macaense d’interesses públicos locaes, litterario e noticioso foi publicado em Macau entre 1863 e 
1866. Mais tarde, de 1899 a 1903, devido ao impulso do filho de um dos primeiros fundadores, o título renasceu em formato de revista 
com o subtítulo Archivo e Annaes do Extremo-Oriente Português.  Esta segunda edição tem sido objeto de algumas análises, mas esta 
comunicação centra-se na publicação mais antiga, que foi analisada apenas sob o ponto de vista da expressão cultural. As suas páginas 
refletem as questões que afetavam Macau pela pena dos seus redatores, entre os quais se destacou Marques Pereira. A posição deste e 
as suas ideias levaram a que ficasse envolvido numa polémica local e no processo judicial consequente. Este jornal coincide também com 
alguns momentos muito especiais para o território macaense, que enfrentava questões tão diversas como a relação com a China, o futuro 
do porto e outras viabilidades económicas, as polémicas religiosas e políticas. Espelhando-as pelo entendimento dos seus criadores, o Ta-
Ssi-Yang-Kuo permite ainda um olhar sobre a vida local em diversos aspetos.  Num outro campo, encontram-se aqui notícias de uma 
área mais vasta, quer da geografia em que Macau se inseria, quer do reino, dando-nos conta dos aspetos que captavam o interesse dos 
responsáveis pela publicação. A análise do liberalismo nos espaços coloniais reveste-se de um grande interesse pelas posições assumidas, 
geralmente de diferenciação relativamente ao conceito mais geral desse regime. Assim acontecia em Macau e o estudo deste órgão de 
imprensa local, sob o ponto de vista da política (interna e externa) e da economia, contribui para o conhecimento dessas realidades. Por 
todo este conjunto, a análise deste órgão de imprensa reveste-se de grande interesse para o conhecimento das realidades macaenses, mas 
também para a vida do próprio jornal e das suas formas de intervenção na vida de Macau. 

Palavras-chave: Ta-Ssi-Yang-Kuo. Macau. Imprensa local. Liberalismo nos espaços coloniais. Circulação de notícias. 
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As contradições e a errância de Maia Ferreira 
Aida G. da Silva  

(Universidade Federal do Rio Grande) 

Comunicação em português 

José da Silva Maia Ferreira (1827, Luanda – 1867, Rio de Janeiro) publicou durante o ano de 1854 em dois jornais brasileiros de grande 
prestígio nacional, o Correio Mercantil (1848-1868), abolicionista e liberal, e o Jornal do Commercio (1827-2016), monárquico e 
conservador, ambos com sede no Rio de Janeiro. Nesta fase da imprensa no Brasil, tal como em outras partes do mundo, a escrita 
literária e jornalística ocupavam o mesmo espaço no campo das letras. Com base na sua correspondência pessoal referente ao ano de 
1854 pretende-se retratar como se delineou o seu papel de jornalista correspondente, e identificar contradições de âmbito político, no que 
se refere a causas políticas do seu tempo, com particular ênfase na questão abolicionista. Da sua correspondência enviada de Nova 
Iorque e Cuba apreende-se que, ao mesmo tempo que o poeta e homem de negócios se correspondia com figuras influentes do Segundo 
Reinado brasileiro (1840 a 1889), sondando a possível recetividade ao seu trabalho jornalístico, o poeta opinava sem embargo sobre 
questões de ordem política norte-americana e da América central, incluindo a questão abolicionista nos EUA, a revolução liberal 
mexicana e a situação política cubana. Deste modo, nesta comunicação pretende-se discutir as circunstâncias que coadjuvaram a 
colaboração jornalística deste homem de negócios e poeta, temporariamente emprestado ao jornalismo, procurando-se também 
encontrar na sua postura política eventuais contradições de cunho pessoal, mas também e eventualmente, contradições inerentes ao 
espírito da época no que se refere a princípios liberais e a abolição da escravatura, entre outras. 

Palavras-chave: Maia Ferreira. Imprensa brasileira. Jornalismo. Liberalismo. Abolicionismo. 

 

 

O Colonial: um circuito informativo entre Portugal e os domínios ultramarinos em finais da Monarquia. 
Arlinda Cabral 

José Brás 

Maria Neves  

(CeiED -IPLUSO & ULHT)  

Comunicação em português 
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A imprensa veio ocupar um lugar nevrálgico na difusão do conhecimento em Portugal, a partir do século XIX. De algum modo, como é 
referido na Revista Universal Lisbonense, em 1841, tomo 1º, “Os livros eram a muita ciência para poucos. Os jornais são um pouco de 
ciência para todos (…) todos os partidos, semi-partidos, e variações de partidos, com os jornais pretendem derramar as doutrinas de 
suas diversas políticas”. Isto significa dizer que a imprensa tornou-se um campo de batalha. Se a antiga civilização estava nas guerras, 
agora a nova civilização está na imprensa. Face a este enquadramento, os objetivos deste artigo visam analisar o periódico intitulado 
O Colonial: defensor dos interesses das províncias ultramarinas, lançado em finais da Monarquia, e, deste modo, compreender as 
mundividências sobre os então designados domínios ultramarinos num determinado contexto histórico. Trata-se de um jornal publicado 
entre 3 de setembro de 1907 e 11 de dezembro de 1911. Saíram 114 números. O objetivo do periódico é explícito logo no 1.º número num 
texto intitulado, A nossa orientação: “procurar e honrar o seu mandato no seio da imprensa periódica, buscando o melhoramento dos 
nossos domínios por meio do seu desenvolvimento moral e económico de sorte a serem beneficiadas essas regiões tão fiéis e tão dedicadas 
à metrópole, infelizmente tão oprimidas pelas dificuldades da sua existência e tão arredadas de partidos políticos”. Em termos 
metodológicos, procedemos a uma pesquisa bibliográfica, à análise documental e discursiva do Texto-Fonte O colonial. Selecionámos, 
como categorias de análise, as seguintes rubricas: a biografia de uma personalidade, a Revista de Imprensa Colonial, o Correio para o 
Ultramar, as Notícias da metrópole. Nesta publicação – e na fase da investigação em curso – conseguimos captar a importância que 
era dada a figuras como Júlio de Vilhena, Ferreira do Amaral e Rebelo da Silva bem como o desígnio de estabelecer circuitos 
informativos entre Portugal e as colónias. 

Palavras-chave: Portugal. Províncias ultramarinas. Mundividências. Circuitos informativos. Desenvolvimento. 

 

 

A Guiné Portuguesa no Boletim Oficial do Governo Geral de Cabo Verde (1845-1879). 
José Silva Évora  

(Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, 

Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes –  

Universidade de Cabo Verde)  

Comunicação em português 

Na sequência do decreto do Marquês de Sá da Bandeira, datado de 1836, relativamente à criação, nas Possessões Ultramarinas 
Portuguesas, de publicações “que transmitam informações necessárias aos residentes,” em 1842 foi publicado em Cabo Verde o seu 
primeiro boletim oficial, cuja cobertura também abarcava a Guiné Portuguesa.  A partir de 1845, encontramos informações variadas 
sobre este território administrativamente submetido a Cabo Verde, que permitem seguir, de certa forma, a sua evolução até 1879, ano 
em que desanexou do Governo da colónia de Cabo Verde, alcançando, deste modo, a sua autonomia administrativa.  Proponho, nesta 
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comunicação, inventariar, neste boletim, as notícias acerca da Guiné Portuguesa, no período cronológico que medeia entre 1845 e 1879, 
fornecendo pistas e referências a quem, porventura, venha a se interessar pelo estudo desta parcela do então Império Português, 
incentivando, ao mesmo tempo, o incremento de uma reflexão sobre o estudo dos boletins oficiais, matéria ainda pouco estudada entre 
nós.  Procurarei fazer este exercício, contextualizando a situação então vivida na colónia de Cabo Verde, marcada por sublevações pró-
liberais, na sequência dos acontecimentos ocorridos na metrópole, designadamente os relacionados com o liberalismo e a consequente 
revolução liberal de 1820.  O objetivo é também procurar perceber, através deste boletim, como nesse período, este território é olhado 
pela administração colonial, numa altura em que as populações das então chamadas Províncias Ultramarinas Portuguesas, ainda que 
teoricamente, usufruem dos direitos e deveres de cidadania portuguesa. 

Palavras-chave: Boletim Oficial do Governo Geral de Cabo Verde. Boletins oficiais. Cabo Verde. Guiné Portuguesa. Governador Geral da 
Província. Liberalismo e colonialismo. 
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Painel 2 – Tensões e resistências no jornalismo das colónias 
Moderador: Filipa Lopes 

 

 

 

Chronica Constitucional de Goa: Official periodical, platform for creative literature or vehicle for political programme?  
Maria de Lourdes Bravo da Costa  

(University of Goa)  

Comunicação em inglês. 

A comunicação analisa o papel da Chronica Constitucional de Goa no cenário político que surgiu depois do regente D. Pedro ter nomeado 
o goês Bernardo Peres da Silva, antigo deputado exilado político liberal, como ‘Prefeito dos Estados da Índia’, um cargo equivalente ao 
do Governador. Portugal esteve em tumulto político após a revolução de 1820 que impôs um regime liberal, no âmbito do qual foi 
aprovada a Constituição de 1822.  Esta revolução não foi solitária, uma vez que a governação portuguesa conheceu diversas mudanças 
nos anos que seguiram. Em 1823 o governo liberal caiu e o Parlamento foi dissolvido. Em 1826, o governo liberal foi restabelecido pelo 
herdeiro do trono, D. Pedro IV, que abdicou em favor da filha. Em  1828 voltou a cair com a contra-revolução que permitiu a ascensão 
do rei absolutista, Dom Miguel. Depois disso, em 1834 após uma guerra civil, D. Pedro assumiu as rédeas da governação como regente 
da sua filha, D. Maria II.  Bernardo Peres da Silva foi nomeado, por D. Pedro, Prefeito em 1834 e assumiu o comando do governo em 14 
de janeiro de 1835. No entanto, muitos ressentiram-se desta nomeação de um nativo goês para o governo de Goa e da política reformista 
que iniciou após a sua chegada. Consequentemente, manteve-se no posto por apenas 18 dias, sendo deposto por uma revolta militar. 
Forçado a partir para Bombaim, e mais tarde para Damão, comandou desde o exílio o conflito contra o governo ilegítimo em Goa. 
Nessa batalha foi apoiado pela imprensa em língua portuguesa criada em Bombaim e em Damão com esse propósito. Do mesmo modo, 
para além de outros periódicos em Bombaim, o governo de Goa iniciou a publicação da Chronica Constitucional de Goa a 13 de junho de 
1835 e manteve-a até 30 de novembro de 1837, quando o conflito foi finalmente sanado pelo poder central. A Chrónica Constituicional de 
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Goa foi tão seminal quanto a Gazeta de Goa, o semanário oficial iniciado em dezembro de 1821 e publicado até setembro de 1826. A secção 
não oficial, em ambos os periódicos, era dedicada à política e a Chronica manteve violento combate com jornais em língua portuguesa 
em Bombaim que defendiam vigorosamente o Prefeito. 

Palavras-chave: Chronica Constitucional de Goa. Bernardo Peres da Silva. História Política. História do Século XIX.  Estado da Índia 
Portuguesa. 

 

 

O jornalista Mamede de Sant’Anna e Palma (Angola) 
Francisco Soares  

(PPG-Letras Instituto de Letras e Artes –  

Universidade Federal de Rio Grande/CITCEM –  

Universidade do Porto)  

Comunicação em português 

O debate sobre uma eventual nação angolana começou publicamente com a eleição dos representantes de Angola para as Cortes 
Constituintes de 1821 e continuou durante o século XIX. No último quartel do século XIX, diversos jornalistas filhos da terra começaram 
mais claramente a reivindicar o direito dos ‘naturais’ a decidirem o futuro – fosse como colónia (e, portanto, escolhendo o colonizador), 
fosse como nação independente. Nesse panorama e até ao princípio do século XX, um dos mais combativos jornalistas angolenses foi 
Mamede de Sant’Anna e Palma. Partindo de alguns apontamentos cedidos por Aida Freudenthal e de estudos sobre o republicanismo e 
a imprensa local em Angola, pude construir uma biografia do jornalista que me parece elucidativa da personagem e do seu meio social.  

Palavras-chave: Angola. Jornalismo. Século XIX. Mamede de Sant’Anna e Palma. Nacionalismo.   
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O liberalismo e a imprensa colonial angolana (séc. XIX) 
Eduardo Estevam Santos  

(Instituto de Humanidades e Letras –  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira) 

Comunicacão em português 

A imprensa periódica angolana teve início em 1845, mas, a de cunho propriamente liberal apenas em 1866, com o advento da imprensa 
livre.  Esta comunicação tem como objetivo apresentar as interações do liberalismo com o periodismo no espaço compreendido pelo 
império português como Angola, demonstrando suas contradições, afinidades e, principalmente, as divergências entre a elite política e 
comercial liberal com a administração colonial. Os temas mais efervescentes dos editoriais demonstravam os dilemas e os limites da 
política liberal. Os artigos mais liberais influenciaram, manipularam e mediaram politicamente a opinião pública, por vezes, em 
conjunto com o grupo social dos comerciantes, para a consolidação da política liberal, para o avanço da expansão portuguesa e a 
extensão da sua soberania nesta região, que só poderia ser obtida por meio de guerras e espoliações. Por vezes, defendiam o self-
government e denunciavam a ausência de uma política liberal, porque na prática o que existia era uma política mercantilista 
retrógrada. Procuraremos demonstrar também os conflitos de interesse entre os liberais afro-portugueses (filhos do país) e os brancos 
residentes em Angola, assim como, a importância do periodismo para a cultura escrita angolana.  

Palavras-chave: Periodismo. Liberalismo. Política Colonial. Opinião Pública. Angola. 

 

 

Karel Pott e a reivindicação contra a discriminação racial em Moçambique: análise de alguns textos publicados no jornal 
O Brado Africano 

Simão Jaime  

(Arquivo Histórico de Moçambique/ 

Universidade Eduardo Mondlane) e  

Alexandrina Buque  

(Arquivo Histórico de Moçambique)  

Comunicação em português 

O Estatuto Politico, Civil e Criminal dos Indigenas de Angola e Moçambique, publicado a 23 de Outubro de 1926, uma das primeiras 
medidas da ditadura militar em matéria colonial, que pré-anuncia o espírito do Acto Colonial de 1930, negava à maioria dos 
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moçambicanos os direitos associados à cidadania portuguesa, nomeadamente no que respeitava aos direitos civis e políticos, tornados  
apenas acessíveis a uma minoria de mulatos e negros “assimilados”. Acrescia um ordenamento criminal diferenciado. Estas barreiras 
provocaram  a emergência de um vasto movimento associativo em Lourenço Marques e outras regiões de Moçambique colonial. O 
Grémio Africano de Lourenço Marques, legalizado em 1926, era a organização da oposição mais importante. Dirigido pelos irmãos João 
e José Albasini contava com a colaboração de Estácio Dias, Karell Pott, Francisco Benfica, entre outros. Integrado por mulatos e negros 
“assimilados”, lutava em particularpela sua protecção contra a discriminação racial na educação e na função pública. Para divulgar 
as suas reivindicações, o Grémio tinha fundado o jornal O Brado Africano em 1918. Atendendo ao modelo liberal colonial da Primeira 
República e confrontando-o com o modelo que seria instituído no Estado Novo, esta  comunicação tem como objectivo, analisar alguns 
textos publicados por Karell Pott e outros associados neste periódico. Apesar das suas reivindicações, alguns estudos apontam a 
existência de uma relativa ambiguidade deste grupo nas suas posições. É nossa hipótese que a censura e a política de “dividir para 
reinar” pode ter contribuído para esta ambiguidade. 

Palavras-chave: Colonialismo. Imprensa. Discriminação racial. Reivindicação. Ambiguidade. 
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 Painel 3 – O espírito liberal em revista 

Moderadora: Daniela Spina 

 

 

Debates Literários no Goan Tribune: inflamando o liberalismo revolucionário  
Sushila Mendes  

(Govt. College of Arts, Science & Commerce, Quepem – 

 University of Goa) 

Comunicação em inglês 

A comunicação começa com uma discussão teórica do termo “liberalismo” no quadro do período colonial, uma vez que engloba um vasto 
conjunto de ideias que vão desde a liberdade de imprensa e de religião até à proteção das liberdades políticas e civis. The Goan Tribune 
(GT) era uma revista quinzenal de notícias que se identificava como “a voz e expressão do povo Goês”. Embora tenha sido publicada em 
Bombaim, teve o seu coração em Goa, pois ansiava pela sua libertação. Este trabalho de investigação examina escritos que se podem 
designar como liberais e que ousaram desafiar o regime ditatorial, durante o importante período (1956-61) da última fase da luta de 
libertação.  A necessidade de trazer a questão de Goa para discussão e debate foi a razão de ser do aparecimento do Goan Tribune. Goa 
Liberation Council Bulletin (1955), precursor do jornal em causa, e que deu o tom do debate liberal com o Primeiro Ministro da Índia, 
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Pandit Nehru, que assegurava que o “problema de Goa está mais próximo do seu fim”, enquanto que o Ministro dos Negócios Estrangeiros 
português, Paulo Cunha, acreditava que Portugal tinha direitos sobre Goa até ao fim dos tempos. Aloysius Soares, o seu primeiro editor, 
fornece um modelo para o futuro de Goa, no caso da sua integração na Índia. O GT acreditava firmemente que Goa iria manter a sua 
identidade e individualidade como uma unidade estatal separada da união indiana. O governo indiano apelou a sanções adequadas, 
“para eliminar de uma vez por todas os resquícios do colonialismo na Índia”. Na maioria das primeiras edições, os escritos de Gandhi 
no Harijan são citados junto com debates concomitantes sobre o poder da não-violência (12, Ago.1956: S.D’Silva). Lambert Mascarenhas, 
o último editor do jornal, na sua história, Um conto de amanhã sobre uma celebração imaginária do terceiro Dia da Independência 
passado na Goa Livre, exorta os Goeses a se imaginarem livres. Outros discursos liberais são também destacados neste trabalho.  

Palavras-chave: Goan Tribune. Debates literários. Liberalismo. Literatura e política. Salazar. Imprensa colonial. 

 

O Divan Litterario (1893-1894) e os novos horizontes das elites locais de Goa 
Helder Garmes  

(Universidade de São Paulo) 

Comunicação em português 

Em 15 de dezembro de 1893, Leopoldo Francisco da Costa, lança em Nova Goa, o periódico quinzenal O Divan Litterario (1893-1894), 
publicado pela tipografia Imprensa Indiana, de Rugunata Madroto. Na introdução, assinada por ele, faz reverência às renomadas 
literaturas europeias e à terra indiana, afirmando a vocação literária da publicação. Além do diretor da publicação (assim se 
autodesigna), contribuíram na publicação Paulino Dias, S. Dessay, Xavier do Rosário, Joaquim Felipe Néri Soares Rebelo, Chrysologo 
Borges, dentre outros.  O periódico perdurou até o número 12, de 15 de novembro de 1894, muito provavelmente porque seu editor, 
Leopoldo Francisco da Costa, faleceu no mês seguinte, em 9 de dezembro, aos 22 anos de idade. Dos nomes que contribuíram com a 
publicação, para além de Paulino Dias, figura incontornável do cânone da literatura goesa de língua portuguesa, apenas Soares Rebelo 
ganhou algum renome. O Divan Litterario, todavia, revela especial interesse na medida em apresenta em suas páginas, ao menos nos 
primeiros números, algumas tópicas que o ligam a periódicos posteriores como A Luz do Oriente (1907-1920) ou O Académico (1940-1943), 
isto é, publicações que integraram os universos cristãos e hindus dentro de um espírito marcado pelo liberalismo. Também interessa 
porque publicam em uma seção chamada “Traços biográficos” a biografia de Matheus de Castro, primeiro bispo católico natural de Goa, 
a partir das obras dos padres Antonio João de Frias (Auréola dos índios) e de Leonardo Paes (Prontuário de definições índicas), o que 
aponta para seu alinhamento com as elites locais, reforçado pela biografia, fora dessa seção, do goês Eduardo Fernandes, dramaturgo e 
autor de diversas canções em concanim. Há, portanto, uma busca de valorização das elites locais dentro de um espírito liberal e mesmo 
republicano, se levarmos em conta a matéria elogiosa ao então presidente da França, Jean Casimir-Perier, tomado como um “um homem 
de bem às direitas”. Trata-se, portanto, de uma publicação efêmera, mas que buscou afirmar a identidade da elite católica goesa de uma 
forma aberta aos novos tempos, nos quais o sectarismo entre cristãos e  hindus perdia força e o republicanismo batia à porta.   

Palavras-chave: O Divan Litterario. Imprensa literária. Literatura e política. Elites coloniais. 
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As Revistas Literárias Goesas: O Académico (1940-1943) e Literary Review/Revista Literária (1934) 
Cielo Festino  

(Universidade Paulista)  

Comunicação em português 

A nossa proposta está ligada ao ponto da chamada para o presente evento com o título “A Influência do liberalismo no debate literário 
da imprensa colonial”. O objetivo é discutir o papel das revistas literárias de Goa, durante as últimas décadas do período colonial. 
Conforme Russell (2009), as revistas literárias muitas vezes são periódicos de curta duração e circulação que expressam um 
comprometimento apaixonado e, às vezes, irreverente, com determinados estilos literários ou fins políticos, e tornam-se sítios de 
fervorosa atividade intelectual.  Em geral, esses periódicos não são movidos por desejos comerciais, mas pelas suas crenças, embora, em 
última instância, seja a falta de recursos econômicos o que determina sua existência por vezes precária. Como explica Nerlekar (2016) 
o formato, o visual e o estilo do texto, assim como os conteúdos e a circulação, dependem da realidade social e política do lugar e do 
momento em que estão sendo publicados.  Por sua vez, estas revistas ora trazem escritores internacionais na língua original ou em 
tradução, ora dão voz a escritores locais, pouco ou não conhecidos além da cultura local, problematizando dessa maneira o limite entre 
o canônico e o não canônico. Por isso, tornam-se verdadeiros tesouros para estudos culturais, teoria e crítica literária. Nesse contexto, 
consideramos duas revistas literárias e culturais de Goa:  O Académico (1940-1943) e a Literary Review/Revista Literária (1934), levando 
em conta quais textos literários são publicados nas suas páginas e qual a sua orientação literária e política, considerando que estes 
periódicos visavam a defesa dos direitos e das liberdades individuais. 

Palavras-chave: Jornais literários. Imprensa colonial. Goa. Literatura e política. O Académico. Literary Review/Revista Literária. 

 

 

O imaginário colonial das revistas ilustradas portuguesas da Belle Époque (1890-1914) 
Júlio Rodrigues Silva  

(CHAM – Centro de Humanidades e  

Departamento de FIlosofia, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)  

Comunicação em português 

Na transição do século XIX para o século XX e do liberalismo para o republicanismo, o período entre a crise do Ultimato (1890) e o 
deflagrar da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi marcado por constantes e profundas modificações da sociedade e da política lusas. 
Estas transformações não deixaram de ter um forte impacto na forma de relacionamento da metrópole portuguesa com as suas colónias, 
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especialmente as africanas. A imprensa não deixou de refletir estas mudanças, tendo tido especial relevância neste processo, o papel 
desempenhado pelas revistas ilustradas nacionais da Belle Époque. A presente comunicação tem como objetivo, analisar a relevância 
destas publicações na construção do imaginário liberal colonial português nos anos decorridos entre 1890 e 1914. 

Palavras-chave: Revistas Ilustradas. Imagem. Missão. Indígena. Imaginário Liberal Colonial. 
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Painel 4 – Imprensa vintista e brasileira pós-colonial 

Moderadora: Adelaide Vieira Machado 

 

 

 

Entre De Pradt e Santa Rita Durão, as justificativas de Silva Lisboa contra a independência 
Guilherme Celestino  

(ICS – Universidade de Lisboa)  

Comunicação em português 

Durante os anos de 1821 e 1822 José da Silva Lisboa (1756-1835), futuro Visconde de Cairu, passa de pioneiro na defesa da autonomia do 
Brasil dentro do Reino Unido com Portugal para o de maior crítico à convocação de uma Assembleia Legislativa separada da antiga 
metrópole. Em suas publicações, o veterano jornalista se vale de outros autores para criar o argumento que justificaria não apenas a 
importância do Brasil como parte principal do Império português, mas também a presença deste dentro do Reino Unido, na tentativa 
de evitar sua independência. Duas de suas principais referências são dois padres, um luso-brasileiro, o outro francês. O primeiro, Frei 
Santa Rita Durão (1722-1784), é autor de Caramuru, poema épico citado por Silva Lisboa nos panfletos Heroicidade Brasileira (1822) e 
Sabatina Familiar de Amigos do Bem Comum (1821), que trata do mito da fundação do Brasil no encontro entre aventureiros 
portugueses, missionários e indígenas. O texto é usado pelo futuro Cairu como uma resposta às Cortes de Lisboa no qual se reafirma a 
importância do Brasil e o papel da Igreja católica na manutenção do Império. O segundo, é o seu contemporâneo abade Dominique de 
Pradt (1759-1837), para quem, em obras como ‘Les trois ages des Colonies’, a evolução das colônias é comparável a uma vida humana: no 
nascimento está ligada à pátria, depois ao envelhecer, separa-se naturalmente de seus pais, obtendo sua autonomia. Assim, o ideal de 
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um filho sucedendo ao pai é ubíquo entre os contemporâneos de Silva Lisboa que constroem retoricamente a identidade nacional 
brasileira como uma utopia pretendida pelos europeus em conflito com a realidade que se impunha. Neste caso, para o futuro Cairu, no 
periódico Reclamação do Brasil (1822), e suas edições especiais/extraordinárias, a dificuldade consiste no fato de que o Brasil não teria 
alcançado ainda a civilização necessária para essa ruptura, se contrapondo aos liberais Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847) e Januário 
da Cunha Barbosa (1780-1846), editores do periódico Revérbero Constitucional Fluminense. 

Palavras-chave: Iluminismo católico. Visconde de Cairu. Conservadorismo. Colónia. Autonomia. 

 

 

Esta tempestad de papeles impresos e infamantes: o liberalismo na imprensa da província Cisplatina da Revolução do Porto 
até a independência do Brasil (1821-1824) 

Murillo Winter  

(Universidade de São Paulo)  

Comunicação em português 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as formas como a imprensa da província Cisplatina reverberou e se articulou com o processo 
de crise do império português e independência do Brasil. Minha análise concentra-se na variação e usos pragmáticos da linguagem 
política, conceitos e metáforas empregados em jornais e panfletos a partir da perspectiva de que nas reformas liberais e 
constitucionalistas na América ibérica durante primeira metade do século XIX, especialmente o movimento vintista, os discursos 
políticos apontavam e representavam o processo de mudança em acontecimento. Meu texto sublinha como os significados mudaram ao 
longo deste período de rápidas transformações políticas, com ênfase como as apropriações semânticas ligadas ao liberalismo lusitano 
foram usadas na imprensa do Rio da Prata. As fontes são um conjunto de jornais e panfletos impressos em Montevidéu entre os anos 
de 1821 e 1824 e que, analisados em sua totalidade, oferecem uma visão abrangente dos acontecimentos na Cisplatina. Revelam como a 
Revolução do Porto e a independência brasileira foram relatadas, analisadas e discutidas em um espaço caracterizado por convulsão 
política permanente.  

Palavras-chave: História dos Conceitos. Imprensa. Liberalismo. Rio da Prata. 
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Pela “salvação da Nação e do sistema constitucional”: a imprensa periódica e o processo de independência do Brasil 
Paulo de Assunção  

(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro/ 

CEC – Universidade de Lisboa)  

Comunicação em português 

A comunicação visa a discorrer sobre aspectos do processo de independência do Brasil, considerando em específico a documentação 
sistematizada pelo Projeto Resgate/Reencontro (pertencente ao Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e a Fundação Biblioteca 
Nacional). A correspondência, trocada entre as Cortes portuguesas e as diferentes províncias brasileiras, permite construir um quadro 
sobre a repercussão da Revolução do Porto (1820) e a disseminação de ideias liberais, bem como do despertar do nacionalismo no Brasil. 
Os periódicos fizeram parte dos debates sobre a emancipação brasileira, revelando os diferentes matizes de ideias e propostas em 
circulação. Para informar os deputados brasileiros, que estavam nas Cortes Gerais em Lisboa, normalmente foram enviados os impressos 
que davam conta dos acontecimentos em terras tropicais. Era também por meio da imprensa que as Cortes Gerais obtinham referências 
sobre os movimentos de rebeldia. Pretende-se evidenciar como as Juntas Provinciais mantiveram informada as Cortes, alertando sobre 
as necessidades de conter as “ideias subversivas” que ameaçavam a “salvação da Nação e do Sistema Constitucional”. Este tema faz 
parte do “Projeto de Identificação e exposição dos documentos históricos relativos ao processo de Independência do Brasil contidos no 
acervo do Projeto Resgate Barão do Rio Branco”, proposta esta, que foi contemplada pelo Edital 34 da FAPERJ em colaboração com a 
Fundação Biblioteca Nacional. 

Palavras-chave: Liberalismo. Imprensa. Independência. Juntas provinciais. 

 

 

ʺÉ deste modo que se quer ter artistas nacionais, protegendo os estrangeiros?ʺ O nacionalismo artístico dos alunos da 
Academia Imperial de Belas Artes na imprensa regencial (1831-1834) 

Carla Francisco  

(Institut des Mondes africains –  

Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)  

et Institut de Recherche et Développement (IRD)  

Comunicação em português 

No 24 de outubro de 1833, vem a público no jornal A Verdade uma carta anônima que contesta os resultados do concurso para a cátedra 
de Paisagem na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Através do pseudônimo “Inimigo das Injustiças”, o autor da carta 
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interroga não somente as autoridades imperiais, mas também o público leitor do jornal “miscelânico” sobre a possibilidade de se construir 
um meio artístico nacional em uma Academia de artes dominada por estrangeiros, principalmente franceses e portugueses. No mesmo 
ano, um certo “Cabrito do Brasil” denuncia os atos discriminatórios contra os alunos brasileiros (possivelmente afro-brasileiros) da parte 
do mestre da cátedra de desenho, o artista português Henrique José da Silva. Embora essas cartas suscitem pouca interação da parte 
do público, restringindo-se a uma troca entre alunos e professores, a publicação do debate interno à Academia nas páginas dos jornais 
põe às mostras o papel da imprensa como um espaço de projeção das tensões em torno do processo de institucionalização das artes 
brasileiras. O interesse desse debate a respeito da construção e da consolidação das artes acadêmicas brasileiras reside nas 
transformações sucessivas do projeto acadêmico desde sua primeira elaboração em 1815 até a fundação efetiva da Academia em 1826, 
já no período pós-independência. Esta comunicação tem por objetivo particular focalizar a etapa na qual a AIBA assume 
progressivamente as funções de elaborar a política visual imperial. Tal objetivo será desenvolvido através da análise de algumas das 
cartas de contestação da forte presença estrangeira na Academia através do conceito de nacionalismo artístico que é de certa forma 
embrionário neste período no que tange às artes visuais. O horizonte deste estudo discursivo refere-se aos primeiros anos da Regência 
(1831-1834), nos quais o aumento expressivo de publicações periódicas ecoa a efervescência política, social e cultural após os eventos que 
levaram à abdicação de D. Pedro I. A respeito desse primeiro momento de liberalização das artes brasileiras, estas querelas entre jovens 
artistas e professores evidenciam os projetos antagonistas e conflituosos para a imagem do império brasileiro através da reflexão sobre 
a constituição de uma classe artística nacional. 

Palavras-chave: Academia Imperial de Belas Artes. Cátedra de Paisagem. Nacionalismo Artístico. Imprensa regencial. Frederico 
Guilherme Briggs 
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Painel 5 - Modelos coloniais liberais e republicanos: adesão, propaganda e crítica 

Moderadora: Sandra Ataíde Lobo 

 

 

 

Gungunhanomania. O circo mediático da prisão e exílio do rei de Gaza em Portugal (1895-1908) 
Andrea Vacha  

(ISCTE – IUL)  

Comunicação em português 

Na sequência da Conferência de Berlim (1884-85) e do ultimato britânico (1890) o projeto da criação de “novos Brasis” em África parecia 
ameaçado como nunca estivera. Sobretudo, o longínquo Moçambique, arena das tensões luso-britânicas, preocupava seriamente. Foi por 
esta altura que os idealistas liberais acabaram por se unir aos partidários da linha dura para fazer face à questão colonial (Alexandre, 
1993).  Não obstante a crise económica, era necessário demonstrar a capacidade de domínio dos territórios ultramarinos, para isso 
recorrendo a uma utilização da força diretamente inspirada nas contemporâneas teorias raciais. A estrondosa notícia da prisão do rei 
de Gaza, Gungunhana (1895), assumiu por isso tons épicos. Redações jornalísticas, de orientações distintas, amplificaram o entusiasmo 
patriótico que abalava o país. Tudo isto ocorreu num período de viragem empresarial do setor jornalístico e editorial, propício a 
adicionar gravuras e a estrear a impressão fotográfica, sempre relevante nos projetos coloniais. Para a ideologia civilizadora da época, 
recorrer às avançadas técnicas editoriais simbolizava em si o triunfo da modernidade sobre a selvajaria, encarnada no “Leão” e nas 
rainhas de Gaza. Às narrativas oficiais, contrapunham-se os recém-lançados jornais republicanos radicais (O Paiz, O Berro), 
denunciando o caso da humilhação pública dos régios prisioneiros e dos objetivos mais retrógrados da missão civilizadora. Outra 
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imprensa republicana destacava o relato alternativo do Capitão da Marinha Soares de Andrea, que classificava Chaimite como farsa 
e crime de guerra. Todavia, na maioria dos casos, os republicanos não colocavam propriamente em causa a desumanidade do 
colonialismo, apenas o abuso do poder monárquico. A Gungunhanomania contagiou a opinião pública citadina do virar do século, 
revelando a colisão entre o princípio liberal de que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e os preconceitos raciais. Tal 
contradição entre os princípios morais e as práticas do colonialismo continuará bem além da época abrangida por esta comunicação.  

Palavras-chave: Gungunhana. Moçambique. Colonialismo português. Imprensa. Etnocentrismo. 

 

 

Ecos da Revolução Liberal da Primeira República na Imprensa Periódica - Um Estudo de Caso de Imprensa Marata na 
Índia Portuguesa 

Varsha Kamat  

(P. E. S’s Ravi S. Naik College of Arts and Science, Farmagudi, Ponda –  

University of Goa) 

COmunicação em inglês 

As Constituições portuguesas de 1822 e 1911, que consolidaram os princípios franceses da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, foram 
importantes não só para organizar o quadro legal e os direitos e liberdades que garantiam, mas também como agentes de novas 
ideologias e do próprio espírito de liberdade e igualdade que disseminaram, ainda que durante o seu curto período de vida. A entrada 
de Portugal numa era constitucional iniciou o processo de educação da comunidade intelectual de Goa, tanto da elite cristã como hindu, 
com quase um século de diferença, e tais tendências liberais influenciaram grandemente a imprensa em Goa.  A notícia do 
estabelecimento da República em Portugal (1910), o fim da Monarquia e a separação do Estado das Igrejas, teve um impacto instantâneo 
na psique hindu e trouxe um forte entusiasmo, ao ponto de atrair o desdém e o sarcasmo dos outros ao comentar: “Vejam, os gentios 
ergueram-se como republicanos”. No entanto, em breve foram criados pontos de conexão com as persistentes memórias agridoces do 
regime monárquico constitucional. Este estudo visa projectar e analisar os vários matizes das reações iniciais à República e à sua 
constituição em termos de ideais, princípios, expectativas do povo e, ao mesmo tempo, a sua comparação com o anterior regime 
monárquico, bem como as suas lacunas, que se tornaram evidentes nos anos seguintes. Todos estes desenvolvimentos interessantes 
encontraram eco na imprensa periódica em marata, especialmente a surgida por volta de 1910, nomeadamente os periódicos Prachi 
Prabha, Prabhat e Bharat. 

Palavras-chave: Imprensa Marata. Prachi Prabha. Prabhat. Bharat. 
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Reflexos do Liberalismo na Literatura Contemporânea na Imprensa Colonial em Goa  
Smita Ajgaonkar Nayak  

(P. E. S’s Ravi S. Naik College of Arts and Science, Farmagudi, Ponda – 

University of Goa) 

Comunicação em inglês 

O liberalismo sempre afirmou a sua preponderância na configuração de quase todas as civilizações na história. Nenhuma grande 
civilização na história progrediu para o seu pico sem coexistência de exploração colonial, caracterizada por privação, e liberalismo. A 
ideia de liberalismo transporta consigo a ideia de liberdade para pensar e expressar independente; de vocalizar opiniões normativas 
acerca do Estado, e de criar e liderar a vida liberal com espaço livre para respirar. Não podem subsistir dúvidas acerca da influência, 
através do mundo, do liberalismo na configuração de todas as esferas da vida. O movimento liberal teve  origem na França colonial 
durante o século dezoito, produzindo uma torrente em favor dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, que se espalhou pelo 
mundo e ganhou raízes em diferentes nações e suas culturas. Com o advento dos domínios português sobre Goa e Britânico sobre a Índia, 
naturalmente qualquer forma de liberalismo preexistente desapareceu e a anarquia tornou-se uma característica comum sob estes 
colonizadores, enraizando-se politica, económica e culturalmente. Durante os quatro séculos e meio de governo tirânico português sobre 
Goa, a ideia de Liberalismo reviveu, reconfigurou-se e lentamente emergiu sob formas diferentes. O Liberalismo exerceu grande 
influência em todos os aspectos da vida, especialmente na literatura. A análise do presente estudo constitui uma tentativa de 
compreensão da literatura contemporânea publicada na imprensa colonial sublinhando as influências do liberalismo nos debates 
literários. A comunicação investiga criticamente o termo liberalismo nas suas nuances, reflectidas nos escritos contemporâneos, 
especialmente em periódicos como O Bharat e outros, com especial foco em Goa. 

Palavras-chave: Liberalismo. Literatura contemporânea goesa. Imprensa colonial. Bharat. 

 

 

 A partilha de África na caricata imprensa bordaliana 
António Martins Gomes  

(CHAM – FCSH NOVA) 

Comunicação em português 

Em 1822, a independência do Brasil obriga Portugal a reconfigurar as suas possessões ultramarinas. O recém-inaugurado regime liberal 
mantém a anterior política colonial e procura um novo Eldorado em África. A imprensa portuguesa foi debatendo a questão colonial 
ao longo do século XIX. O António Maria e os Pontos nos ii, dois semanários humorísticos dirigidos por Rafael Bordalo Pinheiro, 
retrataram o envolvimento de Portugal na “Scramble for Africa” nas duas últimas décadas oitocentistas. O pioneiro da caricatura 
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política publicou mais de cem desenhos alusivos às contendas no Congo, em Lourenço Marques e no Zaire, à Conferência de Berlim, ao 
Ultimato, à prisão de Gungunhana, ou aos exploradores Serpa Pinto, Ivens e Capelo… com algum racismo na forma de representar os 
povos indígenas. Como arma ideológica apontada à monarquia, estes desenhos fazem a crónica da decadência do Império Colonial 
Português e delatam os principais responsáveis. Para além de satirizar o arrivismo político, os interesses partidários, o caciquismo e o 
défice, o caricaturista acusa vários membros do Governo de não salvaguardarem os interesses nacionais em África; com a ponta 
acutilante do lápis, dá corpo aos seus alvos principais, tais como Braamcamp, Rodrigues Sampaio, Hintze Ribeiro, Serpa Pimentel, Dom 
Carlos I e, em particular, Fontes Pereira de Melo, o mentor ubíquo da “Pax Regeneratória”. Como forma de intervenção político-social 
num momento crítico da questão colonial, a arte gráfica de Bordalo Pinheiro retrata diversos confrontos de Portugal com outras 
potências europeias, sobretudo Inglaterra, representada em caricaturas que satirizam o emblemático John Bull, desde o Tratado de 
Lourenço Marques ao Ultimato, o episódio que põe fim ao sonho do Mapa cor-de-rosa. Em pleno contraste, o artista, impelido por 
sentimentos comuns ao modelo colonial e abolicionista de Sá da Bandeira, enaltece as explorações entre Angola e Moçambique e as 
façanhas dos novos heróis da pátria. 

Palavras-chave: Questão Colonial; Imprensa; Bordalo Pinheiro; Caricatura; Anglofobia. 

 
 

Revolução e progresso – o México, o Chile e a revolução de 1820 na imprensa republicana de educação cívica: o caso de 
Propaganda Democrática 

Frederico Benvinda  

(CH – FLUL Universidade de Lisboa) 

Comunicação em português 

Zófimo Consiglieri Pedroso (1851-1910), historiador, deputado e autor republicano publicou entre 1886 e 1888 a série de opúsculos 
Propaganda Democrática. A coleção pretendia expandir o conhecimento dos leitores do ideário republicano. A premissa central que 
expunha era a de que o republicanismo era o sistema de governo mais adaptado ao estado civilizacional que Portugal tinha atingido. 
Portanto, era necessária uma transição para a república. Para isso, era preciso instruir os leitores sobre a superioridade desse sistema 
e sobre o nível de desenvolvimento dos princípios democráticos em Portugal. Os exemplos mobilizados foram, para o primeiro caso, a 
república do México e do Chile e para o segundo, a revolução de 1820. Consiglieri Pedroso defendeu que a instabilidade governativa que 
se seguiu à independência daquelas repúblicas não se deveu ao sistema de governo escolhido: era culpa dos vícios que o domínio colonial 
espanhol tinha introduzido. Mais enunciava que aquelas repúblicas eram exemplos de estabilidade, prosperidade e maturidade 
democrática. No caso de Portugal, argumentava que os portugueses tinham permitido a cristalização da monarquia, uma forma de 
governo crescentemente anacrónica e desrespeitadora da vontade popular, que não tinha desenvolvido as possessões coloniais, que, de 
resto, tinha em grande parte perdido para outras potências, deixando a Portugal um império que não garantia influência nem 
prosperidade. Neste contexto, a Revolução Liberal era apontada como um momento de tomada de consciência política por parte dos 
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portugueses. Na impossibilidade de manutenção da constituição de 1822 desde a sua implementação, que Consiglieri Pedroso considerava 
que teria resultado numa marcha paulatina até ao republicanismo, os portugueses deviam tomar como exemplo as repúblicas sul-
americanas e a revolução de 1820, implantando, se necessário através da revolução, um sistema republicano que garantisse a 
prosperidade nacional pela eliminação do desmando monárquico e pelo desenvolvimento das possessões portuguesas.  

Palavras-chave: República do México. República do Chile. Revolução de 1820. Republicanismo. Educação Cívica. 

 

 

O El-Dourado português na imprensa periódica republicana: ecos da revolução liberal nas leituras sobre o Brasil e o espaço 
colonial luso na Sociedade das Nações (1919-1926).  

Soraia Milene Carvalho  

(FLUL – Universidade de Lisboa) 

Comunicação em português 

A presente comunicação consiste na análise da aproximação luso-brasileira no pós-I Guerra Mundial. Tendo por base a imprensa 
periódica republicana, identificam-se e contextualizam-se as intervenções de Portugal enquanto Estado-membro fundador da Sociedade 
das Nações (SDN). Dar-se-á especial ênfase aos intentos de fortalecer os laços com a antiga colónia sul americana, o Brasil, com o 
objectivo de romper o isolamento diplomático com que se confrontava na SDN. 

Impossibilitado de concretizar os propósitos, matéria colonial, na SDN, matéria tratada com acuidade na Comissão de Mandatos, a 
aproximação ao Brasil tornava-se primordial no entendimento republicano da dinâmica geoestratégica coeva, conforme se aprecia na 
imprensa periódica. Sublinhe-se nessa campanha, a prevalência do conceito de amputação territorial, criada pela “nova ordem 
internacional”, com impacto na quebra de continuidade “do Minho a Timor”. À evidência da nostalgia pelo império de além-Atlântico, 
o Brasil encontrava na SDN a proximidade à Europa, aquém-Atlântico. 

Assim, analisamos as imagens produzidas pela impressa periódica republicana em consonância com os ecos da revolução vintista no 
que respeitou ao espaço colonial e em ligação com a ordem nascida no pós-I Guerra Mundial. 

Palavras-chave: Brasil. Primeira República Portuguesa. Império. Revolução Liberal. Sociedade das Nações.  
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Sob a alta protecção de D. Carlos. Uma análise da Revista Portugueza Colonial e Marítima 
Sérgio Neto  

(CEIS20 – Universidade de Coimbra)  

Comunicação em português 

Criada em 1898, “sob a alta protecção de Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Carlos”, a Revista Portugueza Colonial e Marítima constitui 
um caso representativo e interessante da imprensa temática colonial do oitocentismo finissecular. Dirigida pelo vice-almirante Ernesto 
de Vasconcelos, o periódico manteve a sua existência até à implantação da Primeira República, com uma periodicidade mensal. Pisando 
terrenos similares aos textos vindos a lume no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, esta revista reuniu artigos que justificavam 
o colonialismo de diversos modos: quer através do argumento civilizacional; quer sublinhando o “mito ariano”; quer enfatizando o 
expansionismo dos séculos XV e XVI e os seus protagonistas; quer enunciando o manancial de recursos ao dispor dos europeus no 
continente “devoluto” de África, segundo a sua visão do mundo; quer dando conta das “campanhas coloniais” e das missões ao hinterland 
africano; quer, ainda, fazendo leituras estereotipadas dos habitantes de África à luz de uma série de taxonomias raciais colhidas em 
diversos autores. Tendo presente estes pressupostos, esta comunicação procurará identificar os principais colaboradores do periódico, 
os temas em apreço e o modo como a revista interpretou a ideologia colonial desta época. Note-se que muitos dos temas aqui abordados 
seriam discutidos no contexto do 1.º Congresso Colonial (1901). Assim, importa, de igual modo, analisar o debate então gizado entre os 
modelos coloniais, começado a construir durante o liberalismo e as continuidades e rupturas que a “viragem para a África”, no contexto 
do último quartel do século XIX, veio trazer. Sobretudo, de que modo se articulou um dos elementos mais afirmativos do colonialismo 
republicano, quer dizer, a descentralização, princípio esse já advogado pelos militares próximos de António Enes, perante o modelo 
britânico da “indirect rule”. Numa palavra, reavaliar o contributo da Revista Portugueza Colonial e Marítima na transição da 
Monarquia Constitucional para a Primeira República. 

Palavras-chave: Revista Portugueza Colonial e Marítima. Imprensa colonialista. Liberalismo português. Republicanismo português. 
Descentralização. 
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Painel 6 – O surgimento da imprensa periódica e do jornalismo nas colónias 

Moderador: Duarte Braga 

 

 

 

Da Informação Externa ao Jornal:  como os Chineses adoptaram o conceito de Imprensa Noticiosa no Século XIX 
Agnes Iok-Fong Lam  

(Center for Macau Studies – University of Macau)  

Comunicação em inglês 

Quando as notícias da Revolução Liberal portuguesa chegaram a Macau em 1822, o macaense Paulino da Silva Barbosa, apoiante da 
constituição liberal, liderou o ramo dos liberais de Macau, tomando oficialmente o poder aos absolutistas. Passou a dirigir o que para 
eles se identificava como um movimento democrático pró-autonomia. Na sequência destes movimentos políticos, a proibição de 
publicação, imposta pelos absolutistas para impedir durante séculos o nascimento da imprensa colonial ultramarina, foi assim 
oficiosamente relaxada quanto a Macau. Depois de Barbosa ter em 1822 fundado A Abelha de China como ferramenta política do seu 
partido, Macau rapidamente se tornou um centro de publicação de imprensa noticiosa, primeiro para os portugueses e depois para os 
britânicos. Entretanto, na China, o único jornal publicado praticamente em simultâneo era a Jingbao (Gazeta de Pequim), uma 
publicação oficial dos Imperadores da dinastia Qing. Da perspectiva dos poucos chineses que conheciam a existência dos periódicos 
noticiosos, encaravam esses jornais como fontes de informações externas. Discutir-se-á como as autoridades chinesas viam a publicação 
de notícias em Macau no século 19, o que acontecia através da tradução do jornal e das actividades editoriais levadas a cabo por Lin 
Zexu, um herói da Guerra do Ópio, na perspectiva chinesa. Essas traduções revelam a forma como Lin Zexu entendia os diferentes 
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periódicos noticiosos publicados em Macau como canais de colecta de informações externas. A sua compilação de traduções de inglês 
para chinês da imprensa de Macau testemunha a aparição de uma imprensa estrangeira na China intimamente ligada a uma troca 
oriente-ocidente que não deixa de se prender com as hostilidades da Primeira Guerra do Ópio. Também se examinará como os chineses 
adoptaram no século XIX a tecnologia de impressão do tipo ocidental e a própria ideia de “jornal” sob influência da imprensa noticiosa 
de Macau. 

Palavras-chave: Imprensa noticiosa. A Abelha de China. Jingbao (Gazeta de Pequim). Informações externas. Macau. Honk-Kong. 

 

 

A Emergência da Imprensa Independente na Goa do Século XIX 
Loraine Alberto  

Jeanette Barbosa Noronha  

(Shenoi Goembab School of Languages and Literature – 

 Goa University) 

Comunicação em inglês 

O século XIX em Goa poderia ser classificado como uma época de renovação, impulsionada pela reintrodução da imprensa (Pinto). O 
antigo director da Biblioteca Ames do Sul da Ásia, Universidade do Minnesota, Henry Scholberg, afirmou com razão, “Goa é uma área 
do tamanho aproximado de um distrito indiano, e de Goa saiu uma torrente de mais de 300 revistas ao longo de um período de 140 anos” 
(Noronha). Com o aparecimento da primeira publicação oficial do Governo, Gazeta de Goa, a 22 de Dezembro de 1821, e 
subsequentemente, em 1822, com as primeiras eleições locais para o Parlamento, nas quais dois nativos estavam entre os três deputados 
do Estado da Índia (Lobo), a elite católica local, alimentada por ideias liberais, foi instrumental, na tentativa de consolidar a sua posição 
na sociedade. Este quadro mental liberal, juntamente com a criação de uma opinião pública nativa, ajudou a promover discussões 
populares e uma educação político-cultural. Será que poderíamos considerá-los os motivos fundamentais para a emergência da imprensa 
independente em Goa? Uma vez que esta foi a criação da elite católica local, será que a incursão dos seus editores na arena política terá 
sido benéfica para provocar alguma transformação notável? 

Palavras-chave: Século XIX. Liberalismo e imprensa independente. Goa. Elites. 
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Ascensão social e política de um natural de Macau durante o liberalismo: António dos Remédios (ca. 1770 ‒ 1841). II. 
Entrando no governo junto com a revolução  

Tereza Sena  

(Centro Científico e Cultural de Macau) 

Comunicação em português 

Esta apresentação trata do primeiro período liberal de Macau e fará uso do A Abelha da China, o primeiro jornal português publicado 
em Macau, como fonte histórica, sendo um meio para reconhecer a sua relevância e sublinhar o seu papel como repositório alternativo 
de informação à que é mantida nos arquivos oficiais e na memória histórica, que sofreu expurgo posterior e eventual destruição 
documental nesse caso particular. O foco principal não serão os acontecimentos políticos, mas aqueles que contribuíram activamente 
para eles, destacando um indivíduo que faz parte de um estudo familiar com o qual estou particularmente empenhada. Procurarei 
introduzir a questão de uma perspectiva social, em vez de repetir a história política factual, ou mesmo ideológica, para a qual nos 
faltam elementos. Trata-se, de facto, de um estudo de caso que visa discutir algumas motivações e tensões latentes relacionadas com a 
etnicidade, estratificação social e estatuto de grupo, iluminando assim os contornos locais encontrados na forma como Macau estava a 
entrar num contexto político específico quase mundial de uma era revolucionária. Assim, e desenvolvendo um artigo anterior para o 
período que dura aproximadamente de 1805 a 1820, seguirei para falar de um chinês nascido em Macau por volta de 1770, cujo nome de 
família original é desconhecido, mas que adoptou o nome António dos Remédios quando recebeu o Baptismo. Sendo um rico comerciante, 
armador e antigo almotacé [inspector de mercado], este [nativo] natural tornar-se-ia um dos elementos do primeiro governo liberal de 
Macau, que durou de 19 de Agosto de 1822 a 23 de Setembro de 1823. 

Palavras-chave: Primeiro Período liberal em Macau. A Abelha da China. Mobilidade social. Naturais. António dos Remédios 
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Painel 7 – Jornalismo, esfera pública e espaço público 

Moderador: Alice Santiago Faria 

 

 

 

Navegando ideologias: Jornalismo Colonial em Macau e Hong Kong no século XIX  
Roy Eric Xavier  

(Asian American Research Center –  

University of California, Berkeley) 

Comunicação em inglês 

Muito antes de Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra navegarem pelos mares para competir pela riqueza colonial, a difusão da 
imprensa após 1450 tornou-se um estímulo importante para o desenvolvimento europeu. Semelhante a ondulações num lago, as 
repercussões económicas e sociais levaram por todo o continente ao aumento da alfabetização, do conhecimento público, do comércio e 
das migrações em massa. A impressão também se deslocou rapidamente através dos territórios portugueses. A primeira prensa de tipos 
móveis em Goa foi importada de Lisboa em 1545, permitindo a publicação de manuscritos religiosos e científicos. A produção aumentou 
quando outra prensa chegou em 1588 à missão jesuíta em Macau, vinda de Lisboa. Com o declínio do império português no século XVII 
e em particular de Macau, a actividade tipográfica entrou num período de estagnação, até que a Companhia Britânica das Índias 
Orientais foi autorizada a construir fábricas e a estabelecer residência em 1738. No século XIX, despontou uma nova era para Macau e 
outros entrepostos europeus, sinalizando um ponto de viragem em que o comércio livre, o jornalismo, e o discurso político ganharam 
proeminência. Esta comunicação discute os usos do jornalismo impresso em Macau e Hong Kong oitocentistas, nos primeiros anos da 
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sua emergência, quando o foco da actividade mudou das finalidades religiosas para as novas ideias sociais e interesses comerciais. O 
estudo centra-se primordialmente nos macaenses formados em Macau nas artes de composição tipográfica e impressão, que emigraram 
para Hong Kong depois de 1841 para criarem as suas próprias empresas. Como é evidente pelas suas histórias pessoais, esses empresários 
estavam bem conscientes das tensões entre as facções liberais e conservadoras em Lisboa e Macau, bem como do dogma crescente do 
“comércio livre” em Hong Kong, que tanto os atraía como os repelia, à medida que afirmavam uma identidade cultural única sob o 
domínio britânico. Como editores e jornalistas, muitos de origens humildes, as suas histórias fornecem exemplos de como “atores locais” 
navegaram pelos espaços que se abriam entre ideologias dominantes, tanto relativamente à palavra escrita quanto à construção de 
comunidades. 

Palavras-chave: Jornalismo colonial. Liberalismo. Tipógrafos. Macau. Hong-Kong. Identidades. 

 

 

O Colonialismo em língua inglesa na imprensa de Moçambique (1894-1912) 
Paulo Jorge Fernandes  

(Instituto de História Contemporânea, FCSH NOVA) 

Comunicação em Português 

O processo de construção de uma esfera pública e de abertura de um espaço cívico de debate por via da circulação de periódicos nas 
sociedades coloniais pretensamente subordinadas a Lisboa tornou-se uma realidade visível na possessão da África Oriental Portuguesa 
apenas nas décadas finais do século XIX. Em Moçambique, todos os núcleos populacionais de alguma dimensão não dispensariam a 
publicação de um ou mais títulos em simultâneo, a partir desta altura, servindo os mesmos para exprimir os pontos de vista 
regionalizados das suas elites, muitas vezes antagónicos e, em alguns casos, de resistência, até, em relação aos poderes coloniais. Algumas 
destas publicações foram parcial ou integralmente editadas em inglês numa altura em que o território despertou maior atenção junto 
das grandes potências coloniais europeias. Os interesses ingleses, que até tarde permaneceram na zona de Lourenço Marques e no 
território da Companhia de Moçambique, revelaram força suficiente para impor o aparecimento de títulos na sua língua, cuja história 
se desconhece. Através de um exercício comparativo esta comunicação pretende percorrer as páginas destes periódicos e mostrar que 
tipo de noticiário os alimentava, quais os interesses que representavam e a que público se destinavam. O objetivo será o de tentar 
perceber se estamos perante um tipo de imprensa transnacional ou se estes periódicos eram a manifestação do cosmopolitismo que se 
terá sentido em algumas zonas do território. Procura-se, por fim, demonstrar de que forma estes jornais ajudaram a produzir 
identidades políticas no contexto colonial português na transição entre a Monarquia e a República. 

Palavras-chave: Moçambique. Imprensa cosmopolita. Imprensa transnacional. Imprensa em inglês. Século XIX. 
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A configuração da esfera pública imperial: imprensa, elites e poder 
Isadora de Ataíde Fonseca  

(CECC FCH-UCP) 

Comunicação em português 

Conceptualizar a ‘Esfera Pública Imperial’ (EPI) enquanto espaço de confronto, disputa, debate e negociação no âmbito dos impérios 
coloniais europeus dos séculos XIX e XX é objetivo do estudo. O esforço conceptual conjuga-se à realidade empírica, na qual se revela a 
Esfera Pública Imperial no espaço do império português. Para demonstrar tal espaço público de poder político e ideológico, caracteriza-
se a emergência da EPI, identificam-se as suas estruturas fundamentais (a imprensa e o jornalismo), e revelam-se os seus protagonistas, 
as ‘elites imperiais’ e as ‘elites coloniais’. A hipótese da EPI congrega dois argumentos: 1) a imprensa foi a estrutura decisiva do debate 
político no Império e as elites imperiais e coloniais foram as protagonistas do espaço público; 2) a imprensa foi a estrutura que orientou 
os discursos de propagação do poder político, cultural e ideológico no império, reproduzindo as orientações militares, políticas e 
económicas essenciais ao exercício do poder Imperial na modernidade colonial, bem como a sua contestação. O estudo explica a 
emergência de uma Esfera Pública Imperial no cenário das lutas liberais do princípio do século XIX, as quais estenderam-se aos 
territórios coloniais do império português. A política e a economia conjugaram-se enquanto topos da opinião pública num espaço 
geográfico disperso, porém entrelaçado e interdependente. A língua portuguesa e uma cultura intelectual partilhada, para além das 
suas idiossincrasias regionais e locais, confluíram na emergência de uma imprensa que foi o palco da vida social, provocando conflito e 
construindo consensos. As elites imperiais, sediadas em Lisboa ou alocadas em governos e/ou empreendimentos económicos nos 
territórios; as elites coloniais, que tinham emigrado, sido exiladas ou nascido nas colônias; e as elites nativas/indígenas, luso-portuguesas; 
foram as protagonistas da Esfera Pública Imperial que emergiu na década de 1820 e que se afirmou ao longo do século XIX. 

Palavras-chave: Esfera Pública. Império Colonial Português. Imprensa. Elites. 
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MESA REDONDA, LIBERALISMO, IMPRENSA COLONIAL, ESFERAS PÚBLICAS E 
CIRCULAÇÃO DE IDEIAS EM DEBATE 

 

Coordenador José Luís Garcia 

 

A Mesa Redonda coordenada por José Luís Garcia, fecha o congresso com o objectivo de debater entre os oradores, e com o público 
participante, algumas das temáticas que os organizadores do presente evento propuseram que fossem exploradas e que, por diversas 
vias, são abordadas pelos investigadores que constituem os sete painéis. Será aberta por curtas intervenções dos oradores nas áreas da 
sua especialidade, que funcionarão como ponto de partida do debate, procurando-se com ele a problematização articulada das ideias de 
imprensa, colonial, imprensa colonial, cultura política, esferas públicas, opiniões públicas, liberalismo - democracia e funções da 
imprensa (educação, debate e circulação de ideias...),  mediatização da comunicação.     

 

Alda Saúte Saíde (Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas, Universidade Pedagógica, Maputo), Liberalismo, educação e imprensa 
em Moçambique 

Isabel Lustosa (CHAM – Centro de Humanidades, FCSH NOVA), O medo da recolonização no contexto da independência do Brasil 

João Pedro da Cunha Lourenço (Instituto Superior de Ciências da Educação, Luanda), Ideias republicanas e independentistas na 
imprensa de Angola entre 1866 e 1923 

José Luís Garcia (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), A importância do conceito de mediatização para a História 

Sandra Ataíde Lobo (CHAM – Centro de Humanidades, FCSH NOVA), As ideias de imprensa periódica colonial e de circulação 
imperial no GIEIPC-IP. O caso da imprensa goesa. 

  



55 

 
 

OS PERIÓDICOS DO CONGRESSO 

 

Em cima à esquerda: Carta JSMF ao Jornal do commercio. Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo – DGLAB. Disponível: 
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4707965. Em cima à direita: Hongkong Printing Press, fundado em 1886. Fonte: Arquivo Digital Roy Eric 
Xavier 
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Os Periódicos do Congresso  
Título Datas de 

Publicação 
Local de Publicação Créditos das páginas reproduzidas* 

Abelha de China 
(A) 

1822-1823 Macau BNP, http://purl.pt/32522  

Académico (O) 1940-1943 Goa/ Nova Goa (Panjim) BPSAL  
António Maria 1879-1898 Lisboa HML - http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/Periodicos/OAntonioMaria/OAntonioMaria.htm  
Beira Post 1898-1899 Moçambique /Beira AHM, cortesia 
Berro (O) 1896 Lisboa  
Bharat (Índia) 1912-1916 /1920-1949 Goa/Nova Goa (Panjim) KSSCL - ADSAL 
Boletim da 
Sociedade de 
Geografia de Lisboa 

1876-continua Lisboa  

Boletim Oficial do 
Governo Geral de 
Cabo Verde  

1845-1859 Cabo Verde/Cidade da 
Praia 

ANCV, cortesia 

Brado Africano (O) 1918-1974 Moçambique/Lourenço 
Marques (Maputo) 

AHM, cortesia 

Brasil-Portugal 1899-1913 Lisboa  
Capital (A) 1910-1938/1968-2005 Lisboa HML. http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/Periodicos/ACapital/ACapital.HTM  
Colonial (O) 1907-1911 Lisboa HML - http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/Periodicos/OColonial/OColonial.htm  
Correio Mercantil 1848-1868 Rio de Janeiro  
Crónica 
Constitucional de 
Goa 

1835-1837 Goa/Nova Goa (Panjim) KSSCL, Cortesia 

Desastre  
(O) 

1889-1893 Luanda BNP - ADFS 

Divan Litterario 
(O) 

1893-1894 Goa/Nova Goa (Panjim) 
 

KSSCL - ADPG 

Futuro D’Angola 
(O)  

1882-1894 Luanda BNP, https://purl.pt/39771.  

Futuro de Lourenço 
Marques (O) 

1894-1895 Moçambique/Lourenço 
Marques (Maputo) 

 

http://purl.pt/32522
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/OAntonioMaria/OAntonioMaria.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/OAntonioMaria/OAntonioMaria.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/ACapital/ACapital.HTM
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/ACapital/ACapital.HTM
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/OColonial/OColonial.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/OColonial/OColonial.htm
https://purl.pt/39771
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Título Datas de 
Publicação 

Local de Publicação Créditos das páginas reproduzidas* 

Gazeta da Colónias 1924-1926 Lisboa HML, http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/Periodicos/GazetadasColonias/N13/N13_item1/index.html  

Gazeta de Angola 1881 Luanda  
Gazeta de Goa 1821-1826 Goa/Nova Goa (Panjim BNP - ADSAL 
Goan Tribune 1956-1962 Bombaim (Mumbai) BPSSM 
Hong-Kong 
Government 
Gazette (The) 

1853-1997 Victoria, Hong-Kong AREX 

Horas Vagas 1890-1891 Bombaim (Mumbai) KSSCL - ADSP 
Ilustração 
Portuguesa 

1903-1993 Lisboa HML - http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/IlustracaoPortuguesa.htm 

Índia Portuguesa 
(A) 

1861-c. 1958 Goa/Margão, Orlim, S. 
Tomé, Majordá 
(mundanças de lugar de 
edição) 

KSSCL -ADSAL 

Jingbao (Gazeta de 
Pequim) 

1644-1911 Pequim Página de História  - 
https://read01.com/QAaNon5.html#.Yv2nQnZBxPY  

Jornal do 
Commercio 

1827-2016 Rio de Janeiro HDB, http://bndigital.bn.gov.br/wp-
content/uploads/2015/08/I0000001-
2Alt002671Lar001920LargOri003258AltOri0045331.jpg 

Liberdade (A) 1863-1866 Coimbra BGUC, cortesia 
Literary Review  1934 Goa/Nova Goa (Panjim) KSSCL - ADSP 
Luso-Africano (O) 1892 Lourenço Marques 

(Maputo) 
 

Luso-Africano (O) 1892-1913 Lisboa  
Luz do Oriente/ 
Prachi Prabha, 
edição portuguesa 

1907-1920 Goa/Pondá  

Macaense (O) 1882-1891 Macau  
Manica Mining 
Journal 

1900 Moçambique/Manica  

Occidente(O) 1878-1925 Lisboa  
Pacífico Oriental de 
Montevideo 

1821-1822 Montevideu BPBA - ADMDW 

Paiz (O) 1866-1869 Coimbra  
Paiz (O) 1895-1898 Lisboa  
Pontos nos ii 1885-1891 Lisboa  

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/GazetadasColonias/N13/N13_item1/index.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/GazetadasColonias/N13/N13_item1/index.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/IlustracaoPortuguesa.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/IlustracaoPortuguesa.htm
https://read01.com/QAaNon5.html#.Yv2nQnZBxPY
http://bndigital.bn.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/I0000001-2Alt002671Lar001920LargOri003258AltOri0045331.jpg
http://bndigital.bn.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/I0000001-2Alt002671Lar001920LargOri003258AltOri0045331.jpg
http://bndigital.bn.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/I0000001-2Alt002671Lar001920LargOri003258AltOri0045331.jpg
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Prabhat (Luz da 
Aurora) 

1911-1915 Goa/Nova Goa (Panjim)  

Título Datas de 
Publicação 

Local de Publicação Créditos das páginas reproduzidas* 

Prachi Prabha/Luz 
do Oriente, edição 
marata 

1909-1914 Goa/Pondá BNP, cortesia 

Propaganda 
Democrática 

1886-1888 Lisboa  

Reclamação do 
Brasil 

1822 Rio de Janeiro BBGJM - https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4225  

Reverbero 
Constitucional 
Fluminense 

1821-1822 Rio de Janeiro HDB, http://bndigital.bn.br/acervo-digital/reverbero-
constitucional-fluminense/700223  

Revista Portugueza 
Colonial e 
Marítima 

1897-1910 Lisboa BGUC - ADSN 

Ultramar (O) 1859-1941 Goa/Margão KSSCL - ADSAL 
Ta-Ssi-Yang-Kuo 1863-1866/1899-1903 Macau BN P, https://purl.pt/32578 ; https://purl.pt/26152   
Verdade (A) 1832-1834 Rio de Janeiro  

  * Siglas ADAL – Arquivo Digital Agnes Lam; ADFS – Arquivo Digital Francisco Soares; ADMDW – Arquivo Digital Murilo Dias Winter; ADPG – 
Arquivo Digital Pensando Goa; ADSAL – Arquivo Digital Sandra Ataíde Lobo; ADSN – Arquivo Digital Sérgio Neto; ADSP – Arquivo Digital 
Sharmila Pais; AHM – Arquivo Histórico da Moçambique; ANCV - Arquivo Nacional de Cabo Verde; AREX – Arquivo Digital Roy Eric Xavier; 
BBGJM - Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – PRCEU/USP; BGUC – Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra; BNP – Biblioteca Nacional 
de Portugal; BPBA - Biblioteca Pablo Blanco Acevedo, Montevidéu; BPSAL – Biblioteca Privada Sandra Ataíde Lobo; BPSSM – Biblioteca Privada 
Sushila Sawant Mendes; HDB – Hemeroteca Digital do Brasil; HML – Hemeroteca Municipal de Lisboa; KSSCL- Krishnadas Shama State Central 
Library.;  

  

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4225
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/reverbero-constitucional-fluminense/700223
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/reverbero-constitucional-fluminense/700223
https://purl.pt/32578
https://purl.pt/26152
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NOTAS BIOGRÁFICAS 
  

Adelaide Vieira Machado 

É doutorada em História e Teoria das Ideias pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade NOVA de 
Lisboa. Tem um currículo dedicado ao estudo da imprensa periódica, em particular no que se refere a revistas dos movimentos 
intelectuais e à imprensa colonial intelectual. Publicou livros, capítulos e artigos de História contemporânea. Atualmente 
interessa-se por tópicos que cruzam a imprensa periódica colonial com a ideia de democracia e a importância das redes intelectuais 
na emergência de uma cultura política de oposição e resistência às ditaduras e impérios coloniais na primeira metade do século 
20. Obteve um Pós-doutoramento na Universidade de São Paulo (2017-2022) subsidiado pela FAPESP. 

Investigadora integrada do CHAM – Centro de Humanidades da FCSH/Universidade NOVA de Lisboa, desde 2014. Membro 
fundador desde 2015 do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Membro 
desde 2016 do projeto Imprensa e Circulação de Ideias, coordenado por Isabel Lustosa (Fundação Casa Rui Barbosa, Brasil) e Tânia 
de Luca (UNESP, Brasil). Membro desde 2017 do projeto Pensando Goa: uma peculiar biblioteca de língua portuguesa, coordenado 
por Helder Garmes. 

 
 

Agnes Lam 

   Prof. Agnes Lam (Lam Iok Fong) is an Associate Professor of    Communication and Director of the Centre for Macau Studies at 
the University of Macau. She has published books, book chapters, and academic papers on Macau's media history, health 
communication and multi-disciplinary research on Macau. Agnes is now the Chief Editor of the Journal of Macau Studies and the 
Review of Culture (Both the Chinese and International Edition), peer-reviewed regionally focused journals. Her primary work in 
Macau's media history, The Beginning of the Modern Chinese Press History: Macau Press History 1557-1840, won the 1st Prize of 
the Macau Humanities and Social Science Awards in 2018 and the 2nd Prize of the National Humanities and Social Science Awards 
of China in 2020. 

 

Aida Gomes da Silva 

   Nasceu em Angola. Licenciou-se em Sociologia (1991) e fez um Mestrado em Ciências Sociais com especialização em processos 
históricos e políticos na África Subsaariana (1996) - Randboud University, Nijmegen, Países Baixos. Correntemente, é doutoranda 
em História da Literatura na Universidade Federal de Rio Grande (FURG), Brasil. 
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Publicou, entre outros, The Mozambican Press: a political analysis and a Historical overview, 1854-1994, (Occasional Papers Series, 
Catholic University of Nijmegen, 1996). As suas publicações no campo literário incluem Os Pretos de Pousaflores, (D. Quixote/Leya, 
2011); “Por Uma Literatura Sem Muros: um depoimento”, em: Identidades em Movimento: Construções identitárias na África de 
língua portuguesa e seus reflexos no Brasil e em Portugal, Henriques Rodrigues-Moura e Doris Weiser (org.), (Instituto Ibero 
Americano, Vol. 28, Frankfurt e Main. 2015). 

 

 

Alda Romão Saúte Saíde 

Professora Catedrática da Universidade Pedagógica (Maputo, Moçambique), é doutorada em História Africana pela 
Universidade de Minnesota, EUA. Saíde ensina na Universidade Pedagógica há 26 anos, onde tem ensinado Histórica de África 
a estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento. É membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica 
Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). É autora de dois livros sobre história da educação, missões cristãs e colonialismo (2004, 
2005) e é co-autora dos livros O Reassentamento Populacional, Governação Autárquica, Trabalho Migratório (2012) e Guerrilla 
Radios in Southern Africa (2020), para além de diversos artigos em revistas académicas. A sua investigação tem sido 
principalmente centrada na região do Sul da África designadamente respeitantes a governança, migrações, educação, lutas de 
libertação e questões de género. 

 

Alexandrina Celestina Buque 

Moçambicana, é Licenciada em História Política e Gestão Pública. É documentalista no Arquivo Histórico de Moçambique – UEM, 
onde desempenha as funções de Chefe do Departamento de Arquivos e Coleções Especiais. Participou em vários Seminários e 
Conferências Internacionais onde apresentou, entre outras, as seguintes comunicações: O Arquivo Histórico de Moçambique e o 
Acervo sobre Imprensa Periódica Colonial; Exposição Virtual Comum sobre a Imprensa Periódica Colonial. É membro do Grupo 
Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP), Moçambique. 

 

 

Alice Santiago Faria 

Investigadora auxiliar contratada no CHAM – Centro de Humanidades, FSCH, Universidade NOVA de Lisboa e Universidade 
dos Açores, onde coordena o grupo “Arte, História e Património” e nessa função é membro da Direcção Plenária do CHAM desde 
2016.  
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Actualmente desenvolve o projecto individual "Circa 1892: Public Works Departments and the everyday building of the 

Portuguese Empire" (CEEC IND 2017) e coordena, com Renata Malcher de Araujo, o projecto de investigação “TechNetEMPIRE – 
Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871)” financiado pela FCT (PTDC/ART-
DAQ/31959/2017). É membro da Comissão executiva do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império 
Português (GIEIPC-IP) desde 2016. 

Licenciada em Arquitectura pela Universidade de Coimbra (1997) e doutorada em História de Arte pela Universidade de Paris 
I (2011), foi bolseira de pós-doutoramento no CHAM-FCSH/NOVA e CIUCHT-UL e UNL, financiada pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (2012-2017) e visiting fellow no CSISP, Goldsmith, University of London (2012). Foi membro do projecto “Pensando 
Goa” coordenado por Helder Garmes (USP, Brasil), financiado pela FAPESP.  

Estuda processos e práticas do ambiente construído, incluindo formas, agentes, instituições, regulamentos e redes de mobilidade 
e circulação das obras públicas nos diferentes espaços coloniais portugueses no século XIX. Interessada em trabalhar esses temas 
numa perspetiva interdisciplinar, utilizando métodos digitais para as humanidades. 
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Mestre em sociologia pela Università degli studi di Torino, trabalhou durante um ano (2014) como gestor de projeto numa ONG 
em Chibuto, Moçambique. Foi aí que começou a interessar-se pela história de Gaza. Atualmente é doutorando em história moderna 
e contemporânea no Iscte-IUL e bolseiro Fct com a tese Era uma vez Mundugaz. Narrativas do rei Ngungunhane em Moçambique 
e Portugal (1890-2020). Entre janeiro e abril de 2022 foi estudante convidado na Universidade Pedagógica de Maputo e no Arpac, 
instituto de investigação sócio cultural de Moçambique. 
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   Docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL) e investigador do CHAM – Centro de Humanidades. Participou em 
diversos congressos e conferências. Tem publicado textos sobre cultura e literatura em diversas revistas e obras colectivas, 
destacando-se a organização da Antologia Crítica de Cultura Portuguesa Oitocentista (2016) e a colaboração na ERNIE – 
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Amsterdam University Press, 2018). 
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Professora Auxiliar na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Doutora em Sociologia da Educação, Conhecimento 
e Cultura (FCSH/UNL). Formou-se no 14.º Curso de Estudos Africanos, Instituto Universitário Militar. Investigadora Coordenadora 
da ReLeCo NEA-ES: Núcleo de Estudos Africanos - Educação e Sociedade (CeiED/ULHT). Revisora no Journal of Applied Research 
in Higher Education-EMERALD. Membro da Herança – Revista de História, Património e Cultura e da Revista Lusófona de 
Educação (ULHT). Colaborou com a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL), 
Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) Luanda-Angola e Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Moçambique.  
 

 

 

Augusto Nascimento 

Investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa. Licenciado em História, foi cooperante em São Tomé e Príncipe 
de 1981 a 1987. Regressado a Portugal, em 1992, obteve o grau de mestre, em 2000, o de doutor em Sociologia pela Universidade 
Nova de Lisboa. Em 2015 obteve a agregação em História Contemporânea. Foi investigador auxiliar do Instituto de Investigação 
Científica Tropical, de Lisboa. Colabora com o Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL), com o Centro de Estudos Africanos da 
Universidade do Porto e com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É membro do Grupo 
Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Publicou textos científicos sobre São 
Tomé e Príncipe e Cabo Verde em livros e em revistas nacionais e internacionais. Tem como principal área de interesse a recente 
história política africana. 
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É doutora em estudos românicos, na especialidade de estudos portugueses e brasileiros, pela Aix Marseille Université. Atualmente 
é professora contratada pelo Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da mesma universidade e associada ao Institut 
des mondes africains (IMAF CNRS IRD). Sua tese tratou da representação da escravidão urbana no mercado da estampa 
litográfica no Rio de Janeiro, através do estudo de caso das litografias de Frederico Guilherme Briggs. Ela é especialista do tema 
da escravidão urbana nas artes gráficas e na imprensa ilustrada no Império do Brasil e em suas conexões com outros mercados 
de estampa no mundo atlântico. Sua produção mais recente é o dossiê Altérité et Marginalité. La représentation de l’Autochtone 
et du Noir en Amérique latine, número 42 dos Cahiers des Études Romanes, publicado em 2022. 
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Célia Reis 

É doutorada em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (FCSH-
NOVA), com a tese O Poder entre Lisboa e o Oriente - Persistências e Mudanças na Administração. Do Ultimato ao Ato Colonial. 
É professora em Torres Vedras e investigadora integrada no grupo de investigação História, Territórios e Comunidades, do polo 
na FCSH-NOVA do Centro de Ecologia Funcional – Ciência para as Pessoas e para o Planeta (CFE). As suas áreas essenciais de 
estudo são a História Colonial (particularmente do Oriente), as Misericórdias e a oposição à Ditadura Militar. Tem quatro livros 
publicados, publica regularmente em revistas especializadas e participa em muitos eventos sobre História. É membro do Grupo 
Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). 

 

 

Cielo G. Festino 

É professora da Universidade Paulista, UNIP, na cidade de São Paulo. Atua como professora convidada no Programa de Mestrado 
da Universidade Federal de Tocantins. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Pensando Goa. Uma Singular Biblioteca em Língua 
Portuguesa” (USP-FAPESP). Também é membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império 
Português (GIEIPC-IP). Atualmente faz pesquisa na área de literatura, em particular literatura indiana e literatura goesa. Tem 
várias publicações sobre esse tema.  

 

 

Daniela Spina 

 Doutora em Estudos Comparatistas pela Universidade de Lisboa (2020), mestre em Literaturas Comparadas e Pós-coloniais pela 
Università di Bologna (2014) e licenciada pela mesma instituição italiana em Línguas e Literaturas Estrangeiras (2011). Na sua 
tese de doutoramento investigou a formação da historiografia literária em Goa durante o período colonial, sendo a literatura goesa 
em português um dos seus principais objetos de interesse científico. Atualmente é membro doutor do Centro de Estudos 
Comparatistas (ULisboa) e Professora Contratada na Università di Verona, onde leciona sobre literaturas do Oceano Índico no 
âmbito do curso em Textual and Comparative Studies. É membro do GIEIPC-IP, do projeto ORION – Orientalismo Português 
(CEComp), do grupo Pensando Goa (USP) e integra a equipa do projeto exploratório financiado pela FCT “Port-Asia Escrever a 
Ásia em Português: Mapeando Arquivos Literários e Intelectuais em Lisboa e Macau (1820-1955)” (CEComp). É também autora de 
vários artigos e capítulos de livros publicados na Europa, no Reino Unido, no Brasil e na China. https://orcid.org/0000-0003-2094-
3121  
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Duarte Drumond Braga 

Investigador, professor e poeta nascido em Lisboa (1981). Investigador júnior da FCT CEEC no Centro de Estudos Comparatistas 
(Universidade de Lisboa) desde 09/2019 até ao presente. Professor Assistente de Estudos Portugueses na Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau (2018-2019). Pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, Literatura e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (2014-2018). É Doutorado (2014) e Mestre (2006) em Estudos Comparativos pela Escola de Artes da Universidade de 
Lisboa. É licenciado pelo Programa de Estudos Portugueses da mesma universidade. É membro do Grupo Internacional de Estudos 
da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). IR do projeto exploratório FCT PortAsia - Escrever a Ásia em 
Português: Mapeando Arquivos Literários e Intelectuais em Lisboa e Macau (1820-1955)” (2022-23). Publicou vários volumes 
editados, números de revistas e artigos sobre o orientalismo português e literaturas de Goa, Timor e Macau em português. Outros 
dos seus interesses de investigação são a literatura portuguesa desde o Romantismo ao Modernismo, em particular a poesia. 
Coordenou, com Hélder Garmes, o projecto Relocalizar o Modernismo em língua portuguesa, apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian (2017-2019). Duas das suas últimas obras são O Percurso Plural de um Poeta e Intelectual de Goa (São Paulo, Alameda, 
2020) e As Índias Espirituais. Fernando Pessoa e o Orientalismo Português [As Índias Espirituais. Fernando Pessoa e o Orientalismo 
Português] (Tinta da China, 2019). 

 

 

Eduardo Antonio Estevam Santos 

Graduação em Estudos Sociais-História pela Universidade Estadual de Santa Cruz (1999), Mestrado (2009) e Doutorado (2014) 
em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Brasil. Professor do Instituto de Humanidades e Letras da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. Membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa 
Periódica Colonial do Império Português - GIEIPC-IP, tenho experiência na área de ensino de Historiografia e actualmente 
desenvolvo estudos e pesquisas sobre Impressos e Imprensa angolana oitocentista. 

 

 

Everton V. Machado 



67 

 
Doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Paris-Sorbonne/Paris IV (2008) sob a orientação de Pierre Brunel, é 
Investigador Principal (equiparado a Professor Associado) da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e docente 
da área de Literatura, Artes e Culturas na mesma instituição. Co-dirigiu o Centro de Estudos Comparatistas (2016-2019), coordenou 
a equipa de investigação “Orion – Orientalismo Português/séculos XIX e XX” (2014-2019) e desenvolveu de 2013 a 2018 o projecto de 
investigação exploratória “The Portuguese Representations of India: Power and Knowledge in a Peripheral Orientalism (19th and 
20th centuries)”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (IF/01452/2013). É membro do Grupo 
Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP) desde sua origem. Entre as suas 
publicações, encontra-se o estudo O Orientalismo Português e as Jornadas de Tomás Ribeiro: caracterização de um problema 
(Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 2018), finalista do Prémio PEN Clube em 2019 na categoria Ensaio, bem como uma edição 
científica do primeiro romance de língua portuguesa da Índia, Os Brahamanes (1866) de Francisco Luís Gomes (1829-1869) (Les 
Brahmanes, trad. L. de Claranges-Lucotte, Paris, Classiques Garnier, 2012). Está a co-organizar o volume Colonial Periodical Press 
in the Portuguese Empire: Theorising Approaches, previsto para publicação na coleção Routledge Studies in Cultural History. 

 

 

Filipa Sousa Lopes 

Docente de História do Ensino Básico e Secundário. Mestre em História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea, 
pela Universidade do Minho, com a dissertação A Oposição à Ditadura no concelho de Vila Nova de Famalicão. Doutoramento 
em História, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a Tese As vozes da oposição ao Estado Novo e a questão de 
Goa (1950-1961). Investigadora Integrada do Instituto de História Contemporânea (IHC) e faz parte do Grupo Internacional de 
Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Desenvolve pesquisas na área do Estado Novo, oposições 
bem como descolonização e lutas de libertação. 

 

 

Francisco Soares 

Prof. Visitante no PPG-Letras do Instº Letras e Artes da Univ. Federal de Rio Grande (FURG). Membro do CITCEM (Fac. Letras - 
Univ. do Porto), Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória». É membro do Grupo Internacional de 
Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Publicou, entre outros, os livros Antologia Lírica 
Angolana - roteiro mínimo (Campinas: Unicamp, 2019); Kicola: estudos sobre a literatura angolana no século XIX (I. Luanda: 
Mayamba, 2012); Teoria da Literatura: criatividade e estrutura (Luanda: Kilombelombe, 2007). Notícia da literatura angolana 
(Lisboa: IN-CM, 2001).  
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Frederico de Sousa Ribeiro Benvinda 

Estudante de doutoramento em história, especialidade em história contemporânea, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa (FLUL). É investigador integrado do Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-UL) e bolseiro da FCT ( 
UI/BD/152204/2021). Os seus interesses de investigação incluem a história do pensamento republicano, que tratou na sua 
dissertação de mestrado Zófimo Consiglieri Pedroso: Portugal, Europa e Latinidade e a história das relações internacionais, com 
foco na história da diplomacia portuguesa, a que se dedica no contexto do seu projeto de doutoramento. Participou em eventos 
científicos em Portugal, Espanha, França, Hungria, Polónia, Rússia e Sérvia. Publicou artigos relativos aos seus interesses de 
investigação no nosso país e esteve integrado em projetos bilaterais de investigação com a Polónia e Sérvia. 

  

 
Guilherme Celestino 

Investigador visitante no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Doutor em Estudos Portugueses e Brasileiros 
pela King’s College London em 2021, com a tese: Loyal to the Nation: The influence of José da Silva Lisboa’s publications on the 
Independence of Brazil (1821-1822) que será publicado pela Anthem Press (London/New York) no final de 2022. 
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Helder Garmes 

É professor de Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de São Paulo e 
pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Realizou seu mestrado e doutorado tendo 
por objeto a literatura publicada na imprensa periódica. Coordena desde 2003 o Grupo Eça, que estuda a obra do escritor português 
Eça de Queirós e, desde 2014, coordena o Grupo de Estudos Pensando Goa, que desenvolve trabalhos sobre a literatura e a cultura 
de língua portuguesa na Índia. Entre 2015 e 2020, coordenou o projeto “Pensando Goa: Uma Peculiar Biblioteca de Língua 
Portuguesa”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), reunindo pesquisadores de vários 
países em torno da literatura e cultura de Goa, sobretudo aquela ligada ao período colonial português. É membro do Grupo 
Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP) desde sua origem. Atualmente também 
ocupa o cargo de vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação de Literatura Portuguesa da USP. É autor do livro O 
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romantismo paulista: os Ensaios Literários e o periodismo acadêmico de 1833 a 1860 (2006), organizador do livro Oriente, engenho 
e arte: imprensa e literatura de língua portuguesa em Goa, Macau e Timor Leste (2004), dentre outras publicações. 

 

 

Isadora de Ataíde Fonseca 

Professora Auxiliar e Investigadora no Centro de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa, desde 2019. É 
membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP) desde sua origem. 
As suas principais áreas de investigação são os Estudos de Mídia e Jornalismo, as relações entre a cultura popular e a ideologia; e 
a dinâmica entre o jornalismo e os regimes políticos na Europa e nos países de língua portuguesa. Doutorada em Sociologia da 
Comunicação e Cultura (ICS-UL, 2014) e tem vindo a publicar em revistas internacionais. Em 2020 foi lançado A Imprensa e o 
Império na África Portuguesa, 1842-1974, por Edições 70, Almedina. Como professora tem dado aulas em Estudos de Comunicação 
e Mídia. 

 

 

Isabel Lustosa 

É pesquisadora integrada ao Centro de Humanidades (CHAM) da Universidade Nova de Lisboa. Foi pesquisadora da FCRB por 
30 anos. Trabalhou também no Museu da República e no IPHAN. Desde 1997 é doutora em Ciência Política pelo antigo IUPERJ 
atual IESP-UERJ. É também membro do Pen Club do Brasil e sócia titular do IHGB. Ocupou a Cátedra Simon Bolívar no IHEAL 
Sorbonne Nouvelle, entre 2010 e 2011 e foi titular da Cátedra Sérgio Buarque de Holanda/Maison des Sciences de l´Homme/Paris 
para o período 2012-2015, atuando como professora visitante da Universidade de Rennes-2 e como professora visitante sênior junto 
ao CHAM/Universidade Nova de Lisboa, entre 2019 e 2020. É autora, entre outros, de "Insultos impressos: a guerra dos jornalistas 
na Independência" (Cia das Letras, 2000); "D. Pedro I: um Herói sem nenhum caráter" (Cia das Letras, 2009); "Lampião: esperteza 
e violência" (Claro enigma, 2011) e “O jornalista que imaginou o Brasil – tempo, vida de pensamento de Hipólito da Costa – 1774-
1823 (Editora da UNICAMP, 2019). Organizou: “Imprensa, humor e caricatura: a questão dos estereótipos culturais” (EdUFMG, 
2011); “Imprensa, história e literatura”, (Editora da FCRB, 2008); “Agostini: o italiano que desenhou o Brasil” (editora da FCRB, 
2014) e, junto com Alberto Dines, produziu, organizou e editou a edição fac-similar do “Correio Brasiliense de Hipólito da Costa”, 
publicada em 31 volumes pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, entre 2002 e 2003. 
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Jeanette Camilla Barbosa Noronha 

   É Professora Assistente do Programa de Estudos Portugueses e Lusófonos na Escola de Línguas e Literaturas de Shenoi 
Goembab, Universidade de Goa. É uma aspirante a investigadora, cujas áreas de interesse incluem (mas não estão limitadas a) a 
Aquisição de Línguas Estrangeiras, Pedagogia e Ensino de Português como Língua Estrangeira. É mestre em Literatura e Cultura 
Portuguesa pela Universidade de Goa e foi também ex-aluna da Universidade do Porto, onde frequentou um curso em Português 
Língua Estrangeira, como parte do Programa Erasmus de Mobilidade Internacional. Oriunda de Goa, está também muito 
interessada na Literatura Indo-Portuguesa e em áreas de estudo afins. 

 

 

João Pedro da Cunha Lourenço 

Nascido em Angola (1976), licenciado em Ciências da Educação, opção História, pelo Instituto Superior de Ciências da Educação 
(ISCED.Luanda); mestre em História e diplomado em estudos avançados em História Contemporânea pela Universidade Autónoma 
de Barcelona. Bibliotecário, foi técnico da Cinemateca Nacional de Angola, Director do Museu Nacional da Escravatura (2008-
2012) e da Biblioteca Nacional de Angola (2012-2019). Professor de História de Angola no ISCED-Luanda desde 2007. É membro do 
Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Entre os trabalhos apresentados 
ou publicados, destacam-se: Nós também queremos a independência. O papel do desporto no período de transição: uma análise a 
partir da imprensa (2021); Lutar também com a palavra. Um olhar à imprensa do Movimento de Libertação Nacional (2019); Mas 
Elas estiveram lá. A (in)visibilidade da mulher na imprensa dos Movimentos de Libertação Nacional: 1961-1975 (2019): Entre a 
transição para a independência e a oficialização do monopartidarismo: controlo e clandestinidade na imprensa em Angola: 1974-
1978; Angola and the Liberation of South Africa (2014); O discurso contestatário dos africanos na imprensa: reflexões à volta da 
“Carta Aberta ao Bacharel Balthazar Britto Rocha d’Aguiam (2007); La prensa de la independencia, la independencia de la prensa: 
El Diário de Luanda en el proceso de transición e independencia de Angola: abril/1974-noviembre/1975 (2006); Realidade, 
dificuldades e experiências: a problemática do acesso e uso das fontes para o estudo da luta anti-colonial em Angola (2005); A 
presença e a imagem do processo político de independência de Angola na imprensa espanhola através dos jornais ABC e La 
Vanguardia Española (2005); A dinâmica e o estatuto dos jornalistas em Angola no período da imprensa livre: 1866-1923 (2004); A 
imprensa e a problemática da liberdade de imprensa em Angola: 1866-1923”(2003). 
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Professor Associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), em Lisboa. Doutor em História da 

Educação (Universidade de Lisboa). Pós-doutoramento em História da Educação (Universidade de Salamanca). Pós-doutoramento 
em Socio-História (Universidade de Lyon 2). Investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e 
Desenvolvimento (CeiED/ULHT). Investigador Coordenador da Comunidade de Investigação e de Aprendizagem (ReLeCo) CEM: 
Cultura(s), Educação e Memória(s). Coordenador do 1º Ano da Licenciatura de Educação Física e Desporto. Coeditor da Revista 
Lusófona da Educação e da revista eletrónica Entretextos. 

 
 

 

José Luís Garcia 

Investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e doutorado em Ciências Sociais pela mesma 
universidade, após ter feito estudos doutorais na London School of Economics. O seu percurso académico desenvolve-se sobretudo 
em torno dos estudos de comunicação, media e jornalismo e dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, em ambos os campos 
cultivando uma perspetiva histórica e sociológica. Tem sido docente em várias escolas do ensino superior de Portugal, entre elas o 
ISCTE, a UCP, a ESCS-IPL e a ESEC-IPC, e teve estadias como professor/investigador visitante na USP e na UNESP do Brasil e na 
Universidade do Iowa dos EUA. Em 2018 foi galardoado com o prémio científico da Universidade de Lisboa em Ciências Sociais. 
Foi membro da Comissão Nacional de Ética da Investigação Clínica (CEIC, janeiro 2009 - janeiro 2011), Presidente do Conselho de 
Ética da Associação Sociológica Portuguesa (2010-2012) e do Observatório Português das Atividades Culturais (2009-2015). É 
atualmente membro do conselho consultivo do Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança e diretor da 
Imprensa de Ciências Sociais. É membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português 
(GIEIPC-IP). No presente ano, publicou Mário Domingues: A afirmação negra e a questão colonial” - Textos, 1919-1928 (Ed. Tinta-
da-china), uma seleção de artigos antecedida de um extenso ensaio histórico biográfico daquele jornalista e escritor pioneiro da 
emancipação dos negros e crítico do colonialismo. Outras obras recentes que dirigiu, co-editou ou publicou, incluem O Choque Tecno-
liberal, os Media e o Jornalismo, 2020; Lições de Sociologia Clássica, 2019; Media and Portuguese Empire, 2017; Salazar, o Estado 
Novo e os Media, 2017; Pierre Musso and the Network Society: From Saint-Simonianism to the Internet, 2016; Jacques Ellul and 
the Technological Society in 21st Century, 2013.  

 
 

José Silva Évora 

 
Licenciado em História/Arqueologia pela Faculdade de Ciências Históricas da Universidade de Varonej-Rússia. Mestre em 

Estudos Africanos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Doutorado em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências 
Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, onde é colaborador habitual nos cursos de licenciatura em História e 
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da Cátedra UNESCO de História e Património. Atual diretor do Serviço de Pesquisas e Comunicação Documental -, Instituto do 
Arquivo Nacional de Cabo Verde e Secretário Executivo do Comité Nacional Cabo-verdiano da Memória do Mundo (CNC-MEMU). 
Integra o projeto europeu RESISTANCE: Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th Centuries (n.778076-H2020- 
MSCA-RISE-2017), é autor de vários trabalhos sobre Cabo Verde no século XIX, nos domínios da História e do Património, com 
enfoque sobre as questões fundiárias e as formas de resistência, ativa e passiva, no mundo rural. É membro do Grupo Internacional 
de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). 
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Doutorado em História e Teoria das Ideia (1999) pela FCSH da UNL. Professor Associado da FCSH da UNL (2011-2021). 

Investigador Integrado e Membro do Conselho Científico do CHAM da FCSH da UNL (2013-2021). Investigador Colaborador do 
CEIS 20, da FLUC da U.C. (2007-2021). Membro Efetivo do Conselho Científico da CPHM (2007-2021). Publicações: As Cortes 
Constituintes de 1837-1838. Liberais em Confronto, 1 Volume, Lisboa, I.N.I.C., 1992; Ideário Político de uma Elite de Estado. Corpo 
Diplomático (1777-1793), 1 Volume, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2002. Edição 
conjunta com Zília Osório de Castro e Cristina Montalvão Sarmento, Tratados do Atlântico Sul: Portugal-Brasil, 1825-2000, 1 
Volume, Lisboa, IDI-MNE, Coleção Biblioteca Diplomática do MNE – Série A, n.º 5, 2006. Nova Edição: Brasília-DF, FUNAG, 
2021. José Estêvão de Magalhães 1809-1862 - Biografia Parlamentar, 1 Volume, Lisboa, Assembleia da República e Texto Editores, 
Lda., Coleção Grandes Oradores, 2009. 

 
 

Loraine Ethel Barreto Alberto 

Professora Assistente do Programa de Estudos Portugueses e Lusófonos na Escola de Línguas e Literaturas de Shenoi Goembab, 
Universidade de Goa. Foi a sua dissertação no Mestrado, intitulada A Ilha de Divar na Literatura Goesa, que lhe fez acender a 
chama da paixão pela investigação em Estudos de Literatura e Cultura Indo-Portuguesa. Além disso, tem estado diretamente 
envolvida no Ensino do Português como Língua Estrangeira, e dedica-se à documentação do Português falado em Goa. 

 

 

Luís Pedroso de Lima Cabral de Oliveira 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, diplomado em Estudios Avanzados del Tercer Ciclo en História pela 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilha, e doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, onde defendeu a tese depois 
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publicada com o título A Consagração dos Naturais: Constituição, Direito(s) e Perismo na Goa Oitocentista. Professor adjunto do 
departamento de Ciências Jurídicas do Instituto Politécnico de Leiria, coordenador da licenciatura e mestrado em Administração 
Pública na mesma instituição e investigador do Centro de Investigação Direito e Sociedade (CEDIS) da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa. Desenvolve o seu trabalho científico (através de publicações, conferências e participação em projetos 
nacionais e internacionais) nas áreas do direito colonial, da história do direito e da administração pública e da ciência política, 
interessando-se particularmente pelas questões relativas ao Estado da Índia. É membro do Grupo Internacional de Estudos da 
Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). 

 

 

Maria de Lourdes Bravo da Costa 

Investigadora, Universidade de Goa e Assistant State Librarian (Retd.), State Central Library, Goa, Índia. Tem pesquisado 
diferentes temas da História Indo-Portuguesa e publicado vários artigos nessa área. Participou e apresentou trabalhos em vários 
seminários de história internacional, nacional e local, e vários deles foram publicados nas actas. Neste momento, submeteu a sua 
tese e está à espera de defender a mesma. Tem também vários livros publicados sobre Goa. É membro do Grupo Internacional de 
Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP), Goa-Chapter. 

 

 

Maria Neves Gonçalves 

 
Professora Associada na ULHT. Diretora da Escola Superior de Educação da Lusofonia. Doutora em Ciências da Educação 

(História da Educação), Universidade de Évora. Pós-doutoramento em Socio-História (Lyon 2). Investigadora integrada do CeiED 
e membro de equipas de investigação de projetos financiados pela FCT. Investigadora Coordenadora da ReLeCo CEM: Cultura(s), 
Educação e Memória(s). Co-editora da Revista Lusófona da Educação e da revista eletrónica Entretexto. Membro da Comissão 
científica de diversos eventos científicos. Autora de livros e de artigos publicados em revistas internacionais. 
 
 

Murillo Dias Winter 

Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente é pesquisador de Pós-Doutorado na 
Universidade de São Paulo (USP) com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Tem experiência 
na área de História, com ênfase em História do Brasil e História da América Latina. Pesquisa o desenvolvimento da modernidade 
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política no mundo ibero-americano, especialmente os processos de independência e de construção do Estado e da Nação. Atua nos 
seguintes temas: imprensa, história dos conceitos, linguagem política e experiência do tempo. 

 

 

Paulo de Assunção 

 
Paulo de Assunção é Doutor em História Ibérica (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS-Paris); Doutor em História 

Econômica e Social (Universidade Nova de Lisboa) e Doutor em História Social (Universidade de São Paulo). É pós-doutor em 
Ciência da Religião (Universidade Mackenzie) e História da Educação (Universidade Estadual de Maringá). É autor de diversos 
livros e artigos publicados em revistas acadêmicas nacionais e internacionais. Atualmente é membro do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e investigador integrado do Centro de Estudos Clássicos (CEC) da Universidade de Lisboa e bolsista da Faperj.  

 
 
 

Paulo Jorge Fernandes 

Doutorado em História Institucional e Política Contemporânea pela NOVA FCSH. Professor Auxiliar do Departamento de 
História da mesma instituição, onde é atualmente coordenador do 1.º Ciclo de Estudos. Vice-Presidente do Instituto de História 
Contemporânea, onde dirige o Grupo de Investigação em “História, Território e Ambiente”. Foi Diretor da Imprensa de História 
Contemporânea. Os interesses de investigação repartem-se pelo período do “Longo Século XIX” e por temas como a História Política 
(Estado, Elites, Partidos, Eleições, Parlamento, Biografia), História da Imprensa (imprensa política e colonial) e pelos usos sociais e 
políticos do humor gráfico (Caricatura, Cartoon, Comics). 

 

 

Rochelle Pinto 

É presentemente uma investigadora independente, com interesses nas disputas sobre terras no século dezanove e as relações 
entre etnografia e novela colonial. Especializou-se nas histórias do impresso e da literatura de Goa durante a sua investigação de 
doutoramento desenvolvida no SOAS, Londres. Fez o seu mestrado em Inglês na JNU, Nova Delhi. Foi bolseira de investigação no 
Institut d’Études Avancées, Nantes, 2019-20, no Nehru Memorial Museum and Library, Nova Deli, 2015-2017, e no CSDS, Delhi, 
2014-2015. Ensinou inglês na Universidade de Delhi e no CSCS, Bangalore, onde co-dirigiu o projecto “Archive and Access”, entre 
2009 e 2011. É membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). 
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É autora de Between Empires - print and politics in Goa, 2007, Oxford University Press, um livro que teoriza a natureza da 

política linguística, produção do impresso e governo colonial através da experiência do colonialismo português na Goa do século 
dezanove, e Translation, Script and Orality, 2021, Orient BlackSwan, sobre a forma como a língua concani em Goa foi influenciada 
pela filologia comparativa e o nacionalismo. 

 
 
 

Roy Eric Xavier 

Diretor do Projeto de Estudos Portugueses e Macaenses e Investigador Visitante do Centro de Investigação Asiático-Americano 
de Berkeley, e do Instituto para o Estudo das Questões Societárias. A sua investigação centra-se na história das comunidades luso-
asiáticas e macaenses em todo o mundo, e na diversidade cultural e económica na Macau de hoje, uma Região Administrativa 
Especial da China. Os seus artigos têm aparecido em várias publicações, incluindo o "Review of Culture" do Governo de Macau, o 
jornal diário de Macau "Jornal Tribuna de Macau", o "Journal of the Royal Asiatic Society" da Universidade de Hong Kong, e na 
antologia do Prof. Geoffrey Gunn: "Wartime Macau", publicado pela Universidade de Hong Kong e pela Universidade de Columbia. 
O Dr. Xavier é também o autor de "The Macanese Chronicles: A History of Luso-Asians in a Global Economy" (2020), que apresenta 
a primeira história documental dos portugueses na Ásia desde 1511 até ao presente. Descendente da quinta geração de Macau, o 
Dr. Xavier foi um académico Fulbright na Universidade de Macau (campus de Hengqin) em 2015, onde lecionou sobre diversidade 
cultural e económica.  A sua investigação pode ser seguida no seu site: https://berkeley.academia.edu/RoyEricXavier e no seu Blog 
do Projeto: www.macstudies.net. 

 

Sandra Ataíde Lobo 

Investigadora contratada da FCSH-NOVA, com o projecto A Casa e o Mundo: a Elite Intelectual Goesa e a Imprensa Periódica 
Colonial desenvolvendo a sua actividade no CHAM – Centro de Humanidades, no qual é investigadora integrada. Doutorada em 
História e Teoria das Ideias, Especialidade Pensamento, Cultura e Política, pela NOVA-FCSH. Co-promotora e membro da Comissão 
Executiva do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). É consultora do 
projeto exploratório FCT PortAsia - Escrever a Ásia em Português: Mapeando Arquivos Literários e Intelectuais em Lisboa e 
Macau (1820-1955) (2022-23). Desde 1994, membro do Seminário Livre de História das Ideias, tem participado nos diversos projectos 
deste colectivo relacionados com a história do liberalismo e republicanismo português, história intelectual e história das revistas, 
designadamento o projecto Revistas de Ideias e Cultura). Membro, since 2014, do projecto/grupo de estudos Pensando Goa uma 
peculiar biblioteca de língua portuguesa (USP). Colaboradora, desde 2015, do projecto Orientalismo Português. Séculos XIX-XX 
(ORION) (CEC-FLUL). É movida pelo interesse na teorização e prática de uma historiografia cosmopolita, motivada pela ideia de 
Academia como comunidade internacional democrática comprometida com a redução das desigualdades, nomeadamente 
académicas e patrimoniais, e com uma abordagem dialógica de memórias conflituais sobre passados comuns. Tem, ainda, formação 

http://www.macstudies.net/
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e experiência profissional em bibliotecas e arquivos (Portugal, Índia, 1988-2005). Tem vasta experiência em trabalho de equipa 
desde 1994 e de contribuir para a concepção de projectos financiados por agências portuguesas (FCT) e estrangeiras (FAPESP). Os 
seus mais recentes projectos editoriais incluem a co-edição dos seguintes livros a serem publicados na colecção Routledge Studies 
in Cultural History: The Colonial Periodical Press in the Indian and Pacific Ocean Regions; Creating and Opposing Empire: The 
Role of the Colonial Periodical Press; The Built Environment Through The Colonial Periodical Press; The Colonial Periodical Press 
in the Portuguese Empire: Theorizing Approaches. https://orcid.org/0000-0003-3263-836X  

 

 

Sérgio Neto 

 
Doutorado em Altos Estudos Contemporâneos - História Contemporânea e Estudos Internacionais Comparativos pela 

Universidade de Coimbra. É Investigador Auxiliar no Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) e Professor Auxiliar 
Convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É autor de livros sobre a questão colonial, em especial, sobre o 
arquipélago de Cabo Verde e Angola. É ainda autor de vários capítulos de livros e de artigos em revistas portuguesas e estrangeiras. 
Tem, também, tratado outros temas, como a História Político-Cultural da Primeira República e da Primeira Guerra Mundial, 
assim como vindo analisar a problemática dos manuais escolares de História do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

 

 

Sharmila Pais 

 
  Professora Associada em História no St. Xavier’s College, Mapusa-Goa, onde tem ensinado nos últimos 23 anos. Obteve uma bolsa 
de investigação da  University Grants Commission-New Delhi para desenvolver o projecto Constitutional Regime of Goa. Em 2015 
fez investigação em Portugal no âmbito do doutoramento, cuja tese History and Politics of Elections in Goa (1821-1961) foi defendida 
em 2018 na Universidade de Goa. Tem apresentado comunicações dedicadas à história de Goa em seminários internacionais, 
nacionais e estaduais e publicado capítulos em diversas obras académicas. A sua primeira monografia, resultante da tese, foi 
publicada em Outubro de 2021 com o título The Encounter with the Ballot in Colonial Goa: A Historical and Analytical Perspective 
(1822-1961). Neste momento, está a escrever o seu segundo livro, que virá a ser publicado no próximo ano. É membro do Grupo 
Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP), Goa-Chapter. 
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Simão Jaime 

Moçambicano, Doutorado em História, Investigador no AHM-UEM. Tem apresentado comunicações a várias Conferências 
nacionais e internacionais. As suas publicações, focadas em nas realidades do passado e do presente Moçambicano, reflectem a 
variedade dos seus interesses académicos, designadamente: História social, do trabalho e oral, movimentos de libertação, arquivos, 
religião e colonialismo, educação e saúde. Entre elas incluem-se: Colletion and Administration of Oral History Records in the 
Arquivo Histórico de Moçambique and Zones of Conflit and Cooperation, Especially with Regard to Projects and Social and General 
History of the War of Liberation 1964-1975 and the Post-Liberation Wars 1975-1992 in Mozambique; A Economia e a Expansão das 
Redes Telegráficas e Telefónicas no Território de Manica e Sofala, 1892 a 1942; O Museu das Comunicações e a Complementaridade 
da Preservação do Património Cultural em Moçambique; A Problemática da Recolha, Preservação e Conservação de Fontes Orais 
em Moçambique; Assistência Social ou Estratégia de Conversão: Igreja Metodista Episcopal e os serviços médicos nas circunscrições 
de Morrumbene e Homoine, 1890 a 1955/60; Entreter para Converter: A Música Coral na Igreja Metodista Episcopal (1890 a 1968); 
Marcelino dos Santos: Personalidade Multifacetada e Homem do Povo. Is a member of the International Group For Studies of 
Colonial Periodical Press of the Portuguese Empire (IGSCP-PE). 

 

 

Smita Ajgaonkar Nayak 

  
Ensina no Departamento de Inglês do PES’s RSN College of Arts and Science, Farmagudi, Ponda (Sul de Goa). É uma apaixonada 

professora de inglês  há mais de duas décadas. Para além do ensino, tem sido uma investigadora por excelência. A experiência de 
ensino em faculdades afiliadas à Universidade de Bombaim e à Universidade de Goa, e a formação na Universidade de Bombaim 
e na Universidade Shivajy em  Kolhapur (Maharashtra), expande a sua carreira académica em dois estados da Índia. Tem sido 
activa em apresentar comunicações em diversas conferências e seminários nacionais e internacionais. Para além dos seus 
populares livros Poetic Pantheism in the Writings of William Wordsworth and Vasant Sawant and Love and Protest in the Poems 
of Kamala Das and Imtiaz Dharker, publicou mais de vinte artigos em prestigiadas revistas científicas, nacionais e internacionais. 
Tem, ainda, publicado poesia em várias revistas. Acrescem ao ensino e escrita em inglês, as suas capacidades multilingues, que se 
reflectem no investimento militante na tradução de obras em Marata, Concani e Inglês. Tem sido membro activo da Indian English 
Teachers Association e foi eleita várias vezes para o Conselho Executivo da associação. Possui particular interesse académico pelo 
campo da Literatura Comparada, com particular foco na poesia. 

 
 
 

Soraia Milene Carvalho 
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Doutoranda em História Contemporânea na FLUL com bolsa da FCT (ref.ª 2021.08726.BD), prepara a tese A Sociedade das 
Nações, Portugal, a diplomacia portuguesa e os seus agentes (1911-1939). Mestre, defendeu a dissertação A Sociedade das Nações: 
Europa, Portugal e Agricultura (2019). Investigadora do CH-UL. Participou em projectos bilaterais FCT e encontros científicos 
internacionais. Algumas publicações: “Da Monarquia Constitucional ao Estado Novo: Bettencourt-Rodrigues, o diplomata 
republicano do Pan-latinismo (1854-1933)”, Negócios Estrangeiros, 2021; “Albert Thomas e a presença portuguesa no Bureau 
International du Travail: o Ministério de Bettencourt-Rodrigues e a OIT”, Cadernos Sociedade e Trabalho, 2021; “O projecto de 
diplomacia económica de Bettecourt Rodrigues no contexto pós-Primeira Guerra Mundial”, Relações Internacionais, 2019; “Luso-
brasileirism thought by the Republican Bettencourt Rodrigues and his exercise in the Ministry of Foreign Affairs: (un)estranged 
borders between ‘sister nations’”, Murmansk Arctic State University, 2019; “António Maria de Bettencourt Rodrigues: os pan-
movements, a Grande Guerra e a Europa”, IDN Cadernos, 2018. 

 

 

Sushila Sawant Mendes 

É uma historiadora esclarecida, leitora ávida, educadora socialmente consciente e desportista activa. É Doutorada pela 
Universidade de Goa. É Professora Agregada em História na Escola Superior de Artes, Ciência e Comércio de Goa, Quepem, Goa, 
onde foi Vice-Directora (2000-2006) e Chefe do Departamento de História durante 31 anos. É membro do Grupo Internacional de 
Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Apresenta regularmente comunicações a Seminários 
Estatais, Nacionais e Internacionais. Tem mais de 20 trabalhos de investigação publicados em revistas científicas e em atas de 
conferências. Entre as suas publicações, destaca-se o livro,  “Luis de Menezes Bragança Nationalism, Secularism and Free thought 
in Portuguese Goa”. Tem sido instrumental, no papel de co-coordenadora em Goa, na criação do conteúdo electrónico em História 
para o Projecto DISHTAVO. É administradora da Silver Star Appeal (Índia), uma fundação internacional dedicada à 
sensibilização dos diabéticos. Foi galardoada com o Prémio Estatal de Professor de Excelência no Ensino Superior (2020-2021) pelo 
Governo de Goa. 

 

 

Tania Regina de Luca 

    Formada em História pela Universidade de São Paulo (USP), instituição na qual concluiu o mestrado e o 
doutorado em História Social. Professora livre-docente em História do Brasil República pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), onde leciona Historiografia e História Social da Cultural. Bolsista Produtividade em 



79 

 
Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Publicou vários livros, dentre 
os quais Práticas de pesquisa em História (2020), A Ilustração (188-1892). Circulação de textos e imagens entre 
Paris, Lisboa e Rio de Janeiro (2018), Leituras, projetos e (re)vista(s) do Brasil  (2ª ed. 2017). 

 

 

Tereza Sena 

  
  Trabalha no Centro Científico e Cultural de Macau. I. P., Lisboa. É também Investigadora Adjunta Sénior Convidada do Xavier 
Research Centre for Memory and Identity, da Universidade de São José e Investigadora Aposentada do Centro de Estudos das 
Culturas Sino-Ocidentais, do Instituto Politécnico de Macau. 
Dedica-se, desde 1988, ao estudo da historiografia e História, cultura e literatura de Macau, incluíndo temas como a autonomia; 
a história da tradução e da Imprensa; do comércio internacional e da presença estrangeira no Sul da China; dos cemitérios de 
Macau; das relações Macau-Sião e da missionação na China e Sudeste Asiático. Desenvolve actividade académica a nível 
internacional, integrando projectos, participando em conferências, proferido palestras e publicando extensivamente (mais de 60 
títulos), tendo presentemente dois livros no prelo. É membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial 
do Império Português (GIEIPC-IP). 

 

 
Varsha Vijayendra Kamat 

É doutorada em História Indo-Portuguesa. Professora do Departamento de História da has a Doctoral Degree in Indo-
Portuguese History and presently is a Professor in the Department of History na Ravi S. Naik College of Arts & Science at Ponda, 
Goa, India, Escola Superior afiliada na Universidade de Goa. É membro do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica 
Colonial do Império Português (GIEIPC-IP). Tem sido distinguida por financiamentos da University Grants Commission (Govt. of 
India, New Delhi) para desenvolver projectos relacionados com o estudo comparativo dos colonialismos português e britânico no 
subcontinente indiano e com o estudo da demografia goesa no século 20. Neste momento trabalha numa história geral de Goa desde 
a pré-história até 1961 e na investigação das Histórias de Heróis esquecidos da Luta pela Libertação de Goa, projectos financiados 
pelo Ministério da Cultura do Governo Indiano. Participa regularmente em seminários e simpósios dedicados à história, cultura e 
sociedade goesa, colonialismo português e imprensa colonial, e tem publicado artigos científicos e livros regularmente.  


